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În perioada 1 – 30 aprilie 2014, 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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Știri detaliate:
I. Noutăţi relevante pentru implementarea
Naţionale de Business 2012 – 2013

Agendei

1.1 Politica fiscală în anul 2013: peste 58% din acțiunile
planificate nerealizate
Grupul de lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din
cadrul Consiliului Național pentru Participare prezintă
„Raportul de evaluare a Politicii Fiscale”, prin prisma
implementării documentelor de politici publice ale Guvernului,
stabilite pentru anul 2013. Raportul a fost pregătit de către
Tatiana Grinik și Viorel Pîrvan, experți IDIS Viitorul.
În rezultatul analizei termenelor de implementare şi gradului de
realizare a activităţilor planificate de Guvern pentru anul 2013,
prin prisma impactului asupra mediului de afaceri, raportul
constată că 58,33% din activităţi nu au fost realizate, 41,67% au
fost realizate parţial şi niciuna nu a fost realizată integral.
Rezultatele prezentului Raport confirmă poziția mediului de
afaceri, care consideră că Guvernul şi Ministerul Finanţelor nu
şi-au realizat eficient şi nici în termenii stabiliţi activităţile
privind politica fiscală, preconizate pentru anul 2013 şi incluse
în documentele sale strategice – iar realizările raportate ca
îndeplinite de către Guvern nu sunt considerate de către mediul
de afaceri ca efective și suficiente, precum și nu contribuie la
dezvoltarea afacerilor și la plata benevolă a impozitelor și
taxelor.
În continuare este important de intensificat dialogul şi
comunicarea autorităţilor cu reprezentanţii mediului de afaceri,
pentru identificarea problemelor reale şi a unor soluţii eficiente
în vederea ameliorării climatului de afaceri.
http://cnp.md/ro/produse/monitorizareapoliticilor/economie/item/1900-raport-evaluare-politicafiscala-2013

1.2. Guvernul a elaborat proiectul de Hotărâre cu privire la
aprobarea Foii de parcurs privind acţiunile Guvernului
în vederea identificării şi armonizării unor documente
normative cu prevederile legislaţiei comunitare pentru
anii 2014-2019
La moment normativele aprobate de fostele structuri unionale
(URSS) şi republicane (RSSM) pentru proiectare, exploatare,
utilizare sunt de tipul (indicativul) SNiP, SanPin, ПУЭ şi alte
normative, care la rîndul său fac referire la GOST-uri şi alte
documente ce detaliază parametrii tehnici pentru materiale cu
indicii care sunt depăşiţi şi nu se mai utilizează pentru
tehnologiile noi. Proiectul respectiv a fost elaborat la ordinul
Guvernului nr. 1429-1009 din 20.12.2013 referitor la efectuarea
analizei asupra utilizării documentelor normative existente
(GOST-uri, SNiPuri, ghiduri etc.) sub aspectul corespunderii
acestora cu standardele europene, scopul căruia este
armonizarea şi ajustarea cadrului normativ în vigoare la
normele europene. În contextul vectorului european, Republica
Moldova şi-a asumat angajamente cu privire la dezvoltarea
cadrului normativ de reglementare armonizat cu acquis-ul
comunitar, precum şi ajustat cu practicile europene.
În cadrul şedinţei Guvernului din 04.12.2013 privind situaţia
reală ce ţine de utilizarea GOST-urilor, SniP-urilor, etc. din
diferite domenii ale economiei, Ministerul Economiei a fost
numit responsabil de convocarea părţilor implicate privind
asigurarea armonizării cerinţelor normative ce ţin de proiectare,
exploatare şi menţinere a produselor prin elaborarea unei Foi de
parcurs, la propunerea autorităţilor de reglementare.
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1517
1.3. Zeci de acte normative menite să îmbunătăţească
mediul de afaceri vor fi aprobate până la sfârşitul lunii
mai
Până la finele lunii viitoare vor fi aprobate 29 de acte normative
menite să îmbunătăţească predictibilitatea mediului de afaceri,
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crearea condiţiilor egale de concurenţă şi reducerea costurilor de
conformare reglementară, consolidarea stabilităţii sectorului
financiar, promovarea transparenţei şi îmbunătăţirea accesului
la finanţare şi creşterea transparenţei investiţiilor publice.
Astfel, 20 de autorităţi abilitate cu funcţii de control al agenţilor
economici urmează să promoveze în şedinţa Guvernului
metodologiile sectoriale pentru crearea Registrului Controalelor
de Stat, care va fi instituit pentru ca agenţii economici să aibă o
transparenţă şi o predictibilitate mai mare a controalelor
efectuate de diverse instituţii. Odată cu lansarea acestui registru,
autorităţile abilitate cu funcţie de control vor avea obligaţia să
raporteze trimestrial despre controalele planificate la
întreprinderi, iar informaţia va fi publicată.
Alte reforme ce vor fi promovate de Guvern, în contextul
Matricii de Politici de Dezvoltare, ţin de consolidarea stabilităţii
sectorului financiar: amendamente la legea cu privire la pieţele
de capital pentru o mai bună protecţie a acţionarilor şi
investitorilor în valorile mobiliare în Republica Moldova,
modificări la legea cu privire la ipotecă şi introducerea
posibilităţii de a utiliza bunurile mobile drept gaj, pentru
sporirea accesului la finanţare, dar şi aprobarea unei hotărâri
care va obliga toate instituţiile publice şi societăţile pe acţiuni cu
capital majoritar de stat să efectueze licitaţii publice pentru
serviciile bancare.
http://agora.md/stiri/937/zeci-de-acte-normative-menite-saimbunatateasca-mediul-de-afaceri-vor-fi-aprobate-pana-lasfartitul-lunii-mai
1.4. Analiza politicii investiționale a Republicii Moldova a
fost prezentată la Conferința Națiunilor Unite pentru
Comerț și Dezvoltare
O delegație a Republicii Moldova, condusă de viceministrul
Economiei, Octavian Calmâc, a participat astăzi la prezentarea
Studiului privind profilul investiţional al Moldovei (IPR –
Investment Policy Review), realizat de experții Comisiei
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare.

În cadrul sesiunii IPR a Republicii Moldova la Geneva,
reprezentanţii Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare (UNCTAD) au făcut o prezentare generală a studiului
şi a recomandărilor, iar delegaţia moldovenească a prezentat
perspectiva naţională asupra profilului investiţional şi asupra
recomandărilor finale ce se conţin în studiu.
Viceministrul Octavian Calmâc a declarat că Studiul privind
profilul investițional al Moldovei reprezintă o apreciere critică a
cadrului investițional în Moldova și reflectă viziunea sectorului
privat, atât local, cât și extern, a comunității donatorilor și altor
actori implicați. „Guvernul va continua să întreprindă acțiuni
pentru ca Moldova să devină o destinație investițională
atractivă, iar studiul, pe lângă faptul că reprezintă o sursă de
informații, prezintă și o serie de recomandări, pe care le vom lua
în considerație”, a spus Octavian Calmâc.
Totodată, viceministrul Economiei și-a exprimat recunoștința
țărilor care au oferit suport în procesul de integrare europeană –
România, Germania, Statele Unite ș.a., precum și Federației
Ruse și Turciei care au dorit urgentarea semnării Acordurilor de
Comnerț Liber cu Republica Moldova.
Sesiunea din acest an a Comisiei este axată pe activitatea
antreprenorială şi sporirea capacităţilor de producţie;
Tehnologiile şi inovaţiile pentru o dezvoltare incluzivă; și
prezentarea în sesiuni dedicate ale Studiilor privind analiza
politicii investiţionale ale Republicii Moldova, Bangladesh şi
Mongolia. De menționat că primele IPR realizate de UNCTAD
datează din anul 1999, iar până în prezent astfel de studii au fost
elaborate pentru 35 de state în curs de dezvoltare.
http://mec.gov.md/ro/content/analiza-politicii-investitionalerepublicii-moldova-fost-prezentata-la-conferinta-natiunilor
1.5. Acordul de comerț liber cu UE ar putea intra în vigoare
în acest an
Acordul de creare a zonei de liber schimb aprofundat și
cuprinzător cu Uniunea Europeană (ZLSAC) va intra în vigoare
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provizoriu, cel mai probabil, încă în acest an, și nu la începutul
anului 2015, așa cum era prevăzut anterior. Cel puţin aşa a
declarat ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în cadrul unui
Forum de afaceri moldo-italian desfășurat astăzi la Chișinău.
Potrivit ministrului, odată cu intrarea în vigoare a acordului,
atractivitatea Republicii Moldova pentru investitorii străini va
crește și mai mult, pentru că pe parcursul negocierilor a fost
adaptat cadrul legislativ, iar acum este în plină desfășurare
procesul de consolidare a instituțiilor în vederea bunei
implementări a acestuia.
De asemenea, Lazăr a enumerat acțiunile întreprinse în vederea
fluidizării comerțului internațional și îmbunătățirii administrării
fiscale, inclusiv oferirea pentru companiile industriale a unei
vacanțe de jumătate de an la plata TVA pentru importul materiei
prime, cu condiția că produsele finite sunt exportate,
deductibilitatea cheltuielilor pentru transportul, alimentarea și
instruirea personalului etc.
Totodată, ministrul a subliniat că, având în vedere liberalizarea
comerțului cu Uniunea Europeană și Turcia, elaborează mai
multe
instrumente
de
susținere
a
competitivității
întreprinderilor autohtone pentru a valorifica oportunitățile
deschise de Acordul de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu
UE.
Forumul moldo-italian a reunit cca 100 de companii cu capital
italian ce activează în Republica Moldova. La forum au
participat și reprezentanți ai Organizației pentru Atragerea
Investițiilor și Promovarea Exporturilor din Moldova, ai
Serviciului fiscal și Serviciului vamal.
http://eco.md/index.php/economie/macroeconomie/item/1261
-laz%C4%83r-acordul-de-comer%C8%9B-liber-cu-ue-va-intra%C3%AEn-vigoare-cel-m

2. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1. Moldova va găzdui Forumul Economic Vienez
În perioada 5-11 iunie, la Chişinău se va desfăşura Săptămîna
investiţională “Moldova Business Week 2014” — o sesiune a
Forumului Economic Vienez, care se reuneşte anual în diferite
ţări.
Decizia privind organizarea acestui eveniment a fost aprobată de
Guvernul Republicii Moldova. La acest eveniment de anvergură
vor participa peste 50 de companii internaționale. În cadrul
săptămînii “Moldova Business Week 2014” vor fi organizate
diverse acţiuni, inclusiv Forumul exportatorilor şi conferinţe
privind perspectivele de dezvoltare regională. Acestea au
menirea să intensifice fluxurile investiţionale în Moldova prin
atragerea atenţiei investitorilor, promovarea proiectelor
investiţionale, facilitarea dialogului între investitori şi
companiile locale.
Cabinetul de Miniștri a instituit Comitetul organizatoric, care va
fi condus de vicepremierul, ministrul Economiei Valeriu Lazăr.
Comitetul va gestiona procesul de organizare şi desfăşurare a
săptămînii investiţionale “Moldova Business Week 2014”.
Totodată, Guvernul a alocat din fondul de rezervă echivalentul
sumei de 23 mii de euro pentru achitarea taxei privind
organizarea Forumului Economic Vienez.
http://www.allmoldova.com/ro/moldovanews/economics/1249082776.html
2.2. Consultări publice pe marginea Proiectului HG cu
privire la aprobarea Strategiei de creştere a
competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe
anii 2014-2020
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a elaborat
proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei
de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei
pe anii 2014-2020. Proiectul Strategiei determină locul
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industriei TI in lanţul valoric a1 sectorului TIC, descrie situaţia
curentă şi provocările pentru industria TI, care necesită a fi
abordate prin elaborarea şi implementarea politicilor publice,
formulează viziunea si obiectivul general, stabileşte obiectivele
specifice, precum şi iniţiativele strategice pentru fiecare
prioritate, indicatorii de evaluare şi monitorizare a creşterii
industriei TI, rezultatele preconizate, etapele şi riscurile de
implementare a Strategiei. Domeniile de intervenţie stabilite in
Strategie sânt abordate in trei Priorităţi care conţin iniţiative
specifice pentru realizarea obiectivelor:
a) Excelenta în educaţie în domeniul TI - popularizarea TI ca
domeniu de carieră, sporirea finanţării specialităţilor TI de la
universităţi si colegii, perfecţionarea curriculumului TI, crearea
parteneriatelor cu universităţile străine, stimularea şi
instituţionalizarea participării companiilor private TI in
învăţământul superior, susţinerea învăţării pe parcursul întregii
vieţi, etc.;
b) Mediu de afaceri, facilităţi economice şi inovaţie in domeniul
TI - eficientizarea procedurilor de deschidere si administrare a
afacerilor, identificarea facilităţilor pentru dezvoltarea industriei
TI, stimularea dezvoltării pieţei interne si a inovaţiei in
domeniul TI, facilitarea creării si dezvoltării altor forme de
antreprenoriat prin implementarea a diverse scheme de
finanţare si susţinere financiară din diferite surse;
c) Pieţe şi parteneriate internaţionale - crearea condiţiilor
atractive pentru companiile TI transnaţionale si dezvoltarea
companiilor locale TI, dezvoltarea Republicii Moldova ca centru
regional TI favorabil si competitiv orientat spre export. Strategia
presupune atragerea unui volum important de finanţare.
Termenul limită al consultărilor – 01.05.2014
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1508

2.3. Consultări publice pe marginea proiectului Legii
privind Casa Socială a Constructorilor
Acest proiect de lege prevede constituirea unui fond special ce va
asigura protecţia drepturilor salariale ale angajaţilor din
domeniul construcţiilor şi drumurilor. Astfel, salariaţii din
ramura de construcţii şi drumuri vor beneficia pe perioada
întreruperii activităţii de o îndemnizaţie, reprezentând o sumă
impozabilă, al cărei cuantum lunar este egal cu 75% din media
pe ultimele trei luni a salariului de bază brut, care se va acorda
proporţional cu perioada respectivă, fără pierderea drepturilor
de salariat.
Fondul necesar pentru plata indemnizaţiei, se va constitui pe
baza contribuţiei obligatorie a agenţilor economici reprezentând
1% din valoarea producţiei realizate şi încasate – pentru
unităţile din construcţii, cu reflectare la cheltuielile generale şi
administrative,
contribuţia
obligatorie
a
salariaţilor
reprezentând 1% din salariul lunar brut, şi din contribuţia
obligatorie a tuturor investitorilor şi proprietarilor, indiferent de
forma de proprietate şi sursa de finanţare ce reprezintă o cotă în
cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcţii –
montaj, sau al lucrării de intervenţie, în toate situaţiile în care se
solicită emiterea autorizaţiei de construire.
Casa Socială a Constructorilor în perspectivă, pe lângă protecţia
socială, va oferi şi alte servicii, care vor fi prevăzute în Statut,
cum ar fi acordarea, la etapa iniţială, a scrisorilor de garanţie
bancară pentru participarea la licitaţii, înfiinţarea unei Şcoli de
Meserii după modelul şcolilor din Uniunea Europeană, va
dezvolta un program de pensii private, în paralel cu cele
acordate de stat, concedii anuale, etc.
Proiectul Legii privind Casa Socială a Constructorilor a fost
elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor la
iniţiativa şi în comun cu Federaţia Patronatelor Construcţiilor,
Drumarilor şi Producătorilor Materialelor de Construcţie
„CONDRUMAT” şi a Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi
Industria Materialelor de Construcţii „SINDICONS” şi a avut la
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bază experienţa partenerilor sociali din alte ţări europene cu
economiile de piaţă dezvoltate.
Termenul limită al consultărilor – 12.05.2014
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1566
2.4. Agenţii economici vor primi dreptul de a-şi tipări
independent formularele tipizate de documente
primare cu regim special
La iniţiativa conducerii SFS, Executivul va acorda, în viitorul
imediat, agenţilor economici dreptul de a-şi tipări independent
formularele tipizate de documente primare cu regim special,
precum actul de achiziţie a mărfurilor, factura de expediţie şi
anexa la factura de expediţie, foaia de parcurs etc., a declarat la
25 aprilie Şeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu
contribuabilii din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.
În acest context, Ion Prisăcaru a menționat că respectiva decizie
denotă creșterea încrederii fiscului față de contribuabili, pe
fundalul politicilor promovate de conformare fiscală voluntară.
Ion Prisăcaru a punctat că autoritatea fiscală naţională, după
exemplul Suediei și a altor țări democratice, trebuie să devină o
instituție prietenoasă contribuabililor, să le ofere servicii de
calitate, care să fluidizeze interacțiunea dintre mediul de afaceri
și SFS. Acestui obiectiv se înscriu noile politici ale autorității
fiscale, un bun exemplu în acest sens fiind elaborarea Ghidului
întreprinzătorului nou-înregistrat, care prevede instruirea
tuturor celor care au decis să se implice în afaceri. Această
categorie de contribuabili urmează să fie tratată cu maximă
atenție, mai întâi instruită și informată, prin vizite fiscale,
despre necesitatea conformării fiscale voluntare, și doar apoi
supusă controalelor fiscale.
http://www.fisc.md/article.aspx?id=3120

2.5. Agricultorii moldoveni vor putea să vândă produsele pe
piaţa europeană în toamna acestui an
Fermierii din Republica Moldova vor avea posibilitatea să
exporte produsele alimentare în Uniunea Europeană în toamna
anului curent, după semnarea Acordului de liber schimb.
Declaraţia aparţine ministrului Economiei de la Chişinău,
Valeriu Lazăr, şi a fost făcută în cadrul emisiunii “Replica” a
postului de televiziune “Prime”.
Vicepremierul a adăugat că astfel agricultorii moldoveni , a căror
produse sunt exportate în special pe piaţa rusă, vor fi asiguraţi
de posibile embargouri impuse de Moscova. “Guvernul a
demarat deja o amplă campanie de informare pentru fermieri
referitor la cerinţele şi standardele de calitate impuse de
Uniunea Europeană. De asemenea, fermierii autohtoni mai sunt
instruiţi şi referitor la ambalarea produselor”, a precizat Lazăr.
Potrivit lui Valeriu Lazăr, deşi Rusia se află încă în topul ţărilor
beneficiare de produse moldoveneşti, anii trecuţi segmentul
pieţei exporturilor din Republica Moldova s-a diversificat,
actualmente aproape jumătate din exporturile noastre revenind
pieţei din Uniunea Europeană. Totodată a sporit considerabil
volumul exporturilor către Turcia şi China.
Potrivit lui Lazăr, volumul exporturilor către Uniunea
Europeană din Transnistria depăşeşte volumul exporturilor din
partea dreaptă a Nistrului, “astfel agenţii economici din
teritoriul controlat de Tiraspol sunt motivaţi de a susţine
semnarea Acordului de liber schimb”.
Vicepremierul a mai adăugat că oricum Chişinăul nu va renunţa
la piaţa rusă. “Vom încerca să convingem autorităţile de la
Moscova că consumatorii ruşi au nevoie de mere şi struguri
moldoveneşti”, a conchis Lazăr.
http://www.allmoldova.com/ro/moldovanews/economics/1249082599.html
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2.6. Conformarea fiscală voluntară nu presupune că vor fi
tolerați evazioniștii
Promovând principiile conformării fiscale voluntare, este
necesar, în același timp, ca toți contribuabilii să cunoască faptul
că autoritatea fiscală națională deține toate pârghiile legale
pentru a aplica cele mai severe sancțiuni față de evazioniști, a
declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederilor cu
reprezentanții mediului de afaceri din raioanele Cahul și
Cantemir. Cei care, sistematic și cu rea-voință, nu-și onorează
obligațiunile față de Bugetul Public Național vor fi scoși din
circuitul economic și angajații fiscului, în acest sens, vor duce la
bun sfârșit toate procedurile legale.
În acest context, Ion Prisăcaru a punctat că autoritatea fiscală
naţională, după exemplul Suediei și a altor țări democratice de
pe mapamond, trebuie să devină o instituție prietenoasă
contribuabililor, să le ofere servicii de calitate, care să fluidizeze
interacțiunea dintre mediul de afaceri și SFS. Acestui obiectiv se
înscriu noile politici ale autorității fiscale, un bun exemplu în
acest sens fiind elaborarea Ghidului întreprinzătorului nouînregistrat, care prevede instruirea tuturor celor care au decis să
se implice în afaceri. Această categorie de contribuabili urmează
să fie tratată cu maximă atenție, mai întâi instruită și informată,
prin vizite fiscale, despre necesitatea conformării fiscale
voluntare, și doar apoi supusă controalelor fiscale.
La același subiect, Șeful SFS a informat audiența despre recenta
practică, de stimulare non-materială a contribuabililor onești și
a contabililor, cei care îndeplinesc criteriile necesare fiind scutiți
de controale fiscale pe o perioadă de doi ani și având
posibilitatea de a-și prelungi calitate încă pentru doi ani, în cazul
în care nu admit încălcări care să-i plaseze în grupa de risc. Șeful
autorităţii fiscale a mai remarcat importanța eforturilor de
combatere a fenomenului corupţiei, care reprezintă una din cele
mai mari piedici atât în dezvoltarea economiei naţionale, cât şi
în afirmarea plenară a democraţiei și a solidarității sociale.

În cadrul întrevederii cu funcţionarii fiscali ai IFS pe raioanele
Cahul și Cantemir, Ion Prisăcaru a relevat prioritățile eforturilor
de eficientizare și modernizare a SFS. Pornind de la instruirea și
profesionalizarea funcționarilor fiscali, a fost menționată
importanța înarmării acestora, în primul rând, cu cunoștințe de
contabilitate. Pentru recuperarea creanțelor este necesar să fie
întreprinse acțiuni de sechestrare a bunurilor deținute de către
evazioniști, să fie declanșate proceduri de insolvabilitate etc. De
asemenea, a fost punctat faptul că sechestrul trebuie să fie
aplicat pe bunurile vandabile, funcționarii fiscali implicați în
acest proces urmând să poarte responsabilitate personală pentru
buna recuperare a creanțelor pe această cale. Funcționarii fiscali
au mai fost informați despre Proiectul de lege privind
modernizarea şi eficientizarea SFS, care presupune consolidarea
statutului autorităţii fiscale, acordarea de noi drepturi şi
împuterniciri, inclusiv a competențelor de anchetă fiscală,
despre intenţia de a fi sporite salariile funcţionarilor fiscali etc.
http://www.fisc.md/article.aspx?id=3110
2.7. Ministerul Economiei a elaborat proiectul de lege
„pentru aprobarea Nomenclaturii Combinate a
mărfurilor a Republicii
Moldova, modificarea şi
completarea unor acte legislative”.
Începînd cu anul 2012, la recomandarea Consiliului de
cooperare vamală din 26 iunie 2009, a fost modificat Sistemul
armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor, actualmente
cunoscut sub versiunea HS2012. În calitate de membru al
O.M.V. şi O.M.C., Republica Moldova urma să elaboreze şi să
adopte un nou nomenclator al mărfurilor. Concomitent, în
contextul acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană, precum şi în vederea racordării actelor
legislativ/normative naţionale la standardele internaţionale, a
fost elaborat proiectul unui nou act legislativ, de concept nou –
Nomenclatura Combinată a mărfurilor Republicii Moldova, act
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ce întruneşte în sine concomitent nomenclatura tarifară şi
statistică şi tariful vamal de import.
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1547

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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