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În perioada 1 – 31 iulie 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 Agendei Naţionale de
Business 2012 – 2013

1.1. Registrul de Stat al Controalelor este funcţional

Primele cinci instituţii abilitate cu funcţie de control sunt deja
integrate cu Registrul de Stat al Controalelor. Camera de
Licenţiere, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Agenţia
Naţională a Turismului, Agenţia Naţională „Transport Auto" şi
IMSP Dispensarul Republican de Narcologie sunt primele cinci
instituţii care s-au integrat cu Registrul de Stat al Controalelor.
După cum s-a comunicat anterior, Registrul de Stat al Controalelor
este o platformă online comună care permite organelor abilitate cu
funcție de control automatizarea planificării controalelor și a
evidenței efectuării controaleor planificate și inopinate, precumși
automatizarea publicării acestora pe portalul
https://controale.gov.md.

Platforma dată are intenţia să aducă o mai mare transparenţă în
Controalele de Stat şi să prevină corupţia, venind în susţinerea
mediului de afaceri. Până în luna septembrie mai urmează ca alte
16 organe abilitate cu funcţie de control să fie integrate în Registrul

de Stat al Controalelor. Din punct de vedere tehnic, platforma va
genera un grafic trimestrial unic al controalelor, care va fi disponibil
public pe portalul https://controale.gov.md, împreună cu datele din
registrele controalelor ale celor 21 de instituții abilitate cu funcție
de control din Republica Moldova. Prin automatizarea procesului
de planificare și evidență sunt evitate controalele abuzive, repetate
și nejustificate. Astfel, sistemul:

 identifică, în mod automat, suprapunerea controalelor
planificatede mai multe organe de control asupra aceluiași
agent economic;

 semnalează încălcarea prevederilor legislative de către un
organ de control (spre exemplu, în cazul apariției în grafic,
a unor controale repetate, nejustificate, din partea unui
organ de control la unul și același agent economic, în
decurs de un an);

 oferă fiecărui agent economic posibilitatea de a ține
condica controalelor în format electronic, transformându-se
astfel într-un instrument eficient de planificare și organizare
a activității de antreprenoriat;

 permite circulația electronică, interinstituțională a
documentelor aferente întregului ciclu de control:
planificare- decizie- delegație- act de control.

La 48 ore de la efectuarea controlului, informațiile de bază
aferente controlului vor fi făcute publice pe portalul
https://controale.gov.md. Odată cu centralizarea datelor se
anulează cheltuielile pentru administrarea registrelor individuale și
problemele de interoperabilitate dintre sistemele informatice ale
autorităților de control. Fiind un sistem integrat de procesare a
documentelor și, totodată, un proces digitizat, transparent, de
planificare și raportare a controalelor, Registrul de Stat al
Controalelor redefinește activitatea de control. Odată cu instituirea
lui se realizează încă un pas important în procesul de tranziție
către o societate informațională. Lansarea sistemului informațional
automatizat „Registrul de Stat al Controalelor" este parte a
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proiectului de e-Transformare a Guvernării, susținut de Banca
Mondială și implementat de către Cancelaria de Stat cu suportul
Centrului de Guvernare Electronică și al Centrului de
Telecomunicații Speciale.
Celelalte autorităţi abilitate cu funcţie de control care urmează să
fie integrate cu Registrul de Stat al controalelor până în data de 1
septembrie 2014 sunt:

1. Casa Naţională de Asigurări Sociale
2. Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice
3. Inspectoratul Farmaceutic și Dispozitivelor Medicale din

cadrul Agenţiei Medicamentulu
4. Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor
5. Inspectoratul Ecologic de Stat
6. Inspecţia de Stat în Construcţii
7. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei

Alcoolice
8. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
9. Autoritatea Aeronautică Civilă
10. Inspectoratul Energetic de Stat
11. Inspectoratul de Stat al Muncii
12. Inspectoratul de Stat Supraveghere Geodezică și Regim

din subordinea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
13. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
14. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea

Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase
15. Consiliul Concurentei
16. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

https://controale.gov.md/noutati/-
/asset_publisher/OuHetVUE9chs/content/noutati?redirect=https%3
A%2F%2Fcontroale.gov.md%2Fnoutati%3Fp_p_id%3D101_INST
ANCE_OuHetVUE9chs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D
normal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1

1.2. Ministerul Economiei a inițiat consultarea publică asupra
proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi

completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de
stat asupra activităţii de întreprinzător.
Potrivit notei informative a proiectului, autorul argumentează
necesitatea modificării și completării Legii nr.131/2012 întru
perfecţionarea funcţională şi instituţională a organelor publice cu
funcţii de control și în vederea reducerii poverii asupra agenţilor
economici. Toate acestea reies din Planul de acţiuni pentru
implementarea în anii 2013-2015 a Strategiei reformei cadrului de
reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020
(aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013).

În mare parte, prevederile proiectului au ca scop excluderea
coliziunilor prevederilor din legea nr.131/2012 cu prevederile unor
acte sectoriale. Totuși, unele din propunerile formulate de autor
necesită a fi revizuite, în caz contrar există riscul apariției situațiilor
confuze la aplicarea normelor în practică și abuzurilor din partea
organelor de control. În acest context, considerăm oportun
extinderea consultărilor publice asupra acestui proiect pentru a
exclude orice factor de vulnerabilitate a acestuia.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1711

1.3. Ghişeu UNIC pentru înregistrarea afacerilor în R. Moldova și
informaţie GRATUITĂ despre firme și fondatori

Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali , care doresc să-și
înregistreze afacerea mai rapid și mai simplu, o vor putea face la
un ghișeu unic.  Ministerul Justiţiei (MJ) a elaborat un proiect de
lege care vine să ajusteze cadrul normativ existent, dar și legislaţia
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Documentul a fost remis Guvernului spre examinare și aprobare.

Proiectul de lege prevede că solicitantul înregistrării va efectua
doar o singură vizită la ghișeul unic, în afară de cea când își va
ridica deja pachetul cu documente.  Tot la ghișeu va fi verificată
denumirea persoanei juridice, vor fi perfectate actele de
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constituire, va fi eliberat extrasul din Registrul de stat, iar
informația va fi publicată în Buletinul Oficial electronic al Camerei
Înregistrării de Stat.

Suplimentar, organul înregistrării de stat va obţine informaţiile
necesare înregistrării direct de la autorităţile publice prin
intermediul reţelelor electronice, fără a mai fi necesară implicarea
solicitantului, cum se practică în prezent. Ulterior, informaţiile din
Registrul de stat vor fi prezentate autorităţilor publice pentru luarea
la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială.

Același proiect de lege propune reducerea termenului de
înregistrare a afacerii, de la cinci la trei zile lucrătoare. Totodată,
rămâne valabil regimul de urgență (în decurs de 24 de ore, patru
ore și o oră) la care agenții economici pot apela opțional, din
proprie inițiativă, în schimbul unor taxe mai mari.

De asemenea, se propune ca informațiile din Registrul de stat al
persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali să poată fi
vizualizate gratuit, de oricine, pe pagina web a Camerei
Înregistrării de Stat. Perfecționarea procedurii de înregistrare a
unei afaceri se regăsește în obiectivele Programului de activitate al
Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie,
Bunăstare” 2013-2014.

http://ziarulnational.md/ghiseu-unic-pentru-inregistrarea-afacerilor/

1.4. Ministerul Economiei a inițiat consultarea publică asupra
proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea
proiectului de lege pentru modificarea și completarea
articolului 22 din Legea cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992.
Proiectul dat a fost elaborat întru executarea p.36 al Hotărîrii
Guvernului nr.614 din 20.08.2013 cu privire la aprobarea
Concepției dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii
Moldova.

Concepția sus-menționată, fiind primul document al politicii statului
de susținere a dezvoltării clusteriale a ramurilor industriale,

determină un nou mecanism de asociere a agenților economici, în
formă de „cluster”, scopul căruia este soluționarea problemelor
economice importante și promovarea activă a intereselor comune
și a fiecărui membru al clusterului.

În acest context, prezentul proiect de lege propune introducerea în
art.22 al legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi a unei noi
forme de uniune de întreprinderi – asociere clusterială sau cluster.
Proiectul prevede 2 opțiuni, fie înregistrarea clusterului ca
persoană juridică, fie membrii nu se vor înregistra ca persoană
juridică și vor activa în baza acordului de înțelegere. De
asemenea, proiectul prevede că organul de conducere al
clusterului este Consiliul Clusterului, format din reprezentanţii
membrilor clusterului. Totodată, clusterul va ţine registrul
membrilor săi în modul stabilit de statutul propriu sau de acordul
de înţelegere.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1733

1.5. Ministerul Finanțelor a inițiat consultarea publică asupra
proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294
din 17 martie 1998.
În conformitate cu nota informativă, actualmente, potrivit actelor
normative în vigoare, restituirea formularelor neutilizate ale
facturilor fiscale, procurate de către plătitorii TVA de la organul
fiscal este prevăzută doar în cazul modificării componenței
fondatorilor societăților cu răspundere limitată şi întreprinderilor
individuale.
Autorul consideră, că completările  propuse în prezentul proiect
prevăd o abordare unică  pentru toate entitățile cărora li se
anulează înregistrarea ca contribuabil al TVA în scopul neadmiterii
situațiilor de evaziune fiscală.
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1744
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1.6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a inițiat
consultarea publică asupra proiectului Planului de acțiuni
privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare
agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020.
Notăm faptul, că Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi
rurală pentru anii 2014-2020 a fost aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.409 din 4 iunie 2014. În conformitate cu capitolul V
din Strategie, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va
elabora şi va aproba un plan de acţiuni detaliat.

În acest context, prezentul plan de acţiuni a fost elaborat Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru atingerea obiectivelor
specifice ale Strategiei, rezultatelor scontate, prevăzînd termenele-
limită, instituţiile responsabile şi indicatorii de progres.

http://www.maia.gov.md/doc.php?l=ro&idc=49&id=16472

1.7. Serviciul vamal a inițiat consultarea publică a Proiectului
Ordinului Serviciului Vamal referitor la aprobarea
Regulamentului privind amînarea determinării definitive a
valorii în vamă a mărfurilor importate.
Regulamentul cu privire la amînarea determinării definitive a valorii
în vamă a mărfurilor importate pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova stabilește modul de amînare a determinării definitive a
valorii în vamă şi acordarea liberului de vamă cu condiţia
constituirii garanţiei suficiente.

Potrivit notei informative, implementarea prevederilor proiectate se
încadrează în măsurile ce se întreprind de către Serviciul Vamal în
vederea realizării angajamentelor asumate de către Republica
Moldova prin Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ
1994 (GATT 1994), Acordului privind aplicarea art.VII al GATT
1994, precum şi respectarea prevederilor art.7 din Legea cu privire
la tariful vamal nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997.

Autorul menționează, că proiectul Regulamentului are ca obiectiv
respectarea dreptului agentului economic de a dispune de mărfuri
în libera circulație cu condiţia de a prezenta ulterior documentele
concludente intru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor
importate.

Proiectul prevede cazurile în care poate fi amînată determinarea
definitivă a valorii în vamă, defineşte acţiunile care trebuie să fie
întreprinse atît de organul vamal cît şi de agentul economic în
acest sens.

http://www.customs.gov.md/index.php?id=4144

1.8. Serviciul vamal a inițiat consultarea publică a proiectului
Ordinului Serviciului Vamal referitor la aprobarea
Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea,
eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine
EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în
cadrul Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
(ZLSAC) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Regulamentul nominalizat a fost elaborat de Serviciul Vamal
reieșind din prevederile Acordului de Asociere RM-UE, Hotărîrii
Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 cu privire la regulile de
origine a mărfurilor şi prevederile art.215 al Codului Vamal al
Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.

Acest Regulament cuprinde dispoziţii referitoare la aplicarea
procedurii de autentificare şi eliberare de către organele vamale a
certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica
Moldova în cadrul Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi
Cuprinzător RM-UE (ZLSAC) instituite în conformitate cu
Protocolul II privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi
metodele de cooperare administrativă.
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Potrivit notei informative, importanţa adoptării proiectului dat se
justifică prin necesitatea stabilirii unui cadru normativ al aplicării şi
funcţionării procedurii de autentificare şi eliberare de către
organele vamale ale Republicii Moldova a certificatelor de origine
a mărfurilor.

Totodată, autorul subliniază, că proiectul Regulamentului se
bazează în întregime pe Regulamentul testat şi utilizat anterior,
aprobat prin Ordinul SV nr.50-O din 18.02.2008 referitor la
aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea
şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din
Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu
Uniunea Europeană (ATP) şi statele care acordă Republicii
Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP) (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.40-41, art.98). În plus,
proiectul conține unele completări, în conformitate cu noile
elemente ale regulilor de origine ZLSAC.

http://www.customs.gov.md/index.php?id=4146

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

2.1. Taxa vamală pentru grâu dispare, iar pentru tractoare se
măreşte din 2015

În Monitorul Oficial din 21 iulie a fost publicată Hotărârea nr. 613
din 21.07.2014, prin care Guvernul şi-a angajat răspunderea
politică asupra aprobării Nomenclaturii combinate a mărfurilor, ce
va intra în vigoare din 2015.

Nomenclatură combinată a mărfurilor este un catalog care
cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor
corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica
internaţională, introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal,
precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri.

Potrivit nomenclaturii, în comparaţie cu anexa nr. 1 din Legea nr.
1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal folosită în prezent,
din 2015 se vor modifica unele cote ale taxelor vamale. Astfel la
produse alimentare ca grâul de orice fel se va micşora taxa
vamală de la 10% la 0 %, la fel şi tarifele pentru dulceţuri şi gemuri
- de la 20% la 10%. La alte produse dimpotrivă se va majora taxa
vamală cum ar fi: secara (de la 0% la 10%), orez (de la 0 la 5%)
etc. Cota taxelor vamale la alte produse precum carne, lapte, ulei,
apă, bere, vin, tutun etc. vor rămâne neschimbate.

Majorare de taxe vor suferi tractoarele cu excepţia celor cu ş

şenile (de la 0 la 8%), autoturisme pentru transportul de minim 10
persoane inclusiv şoferul (de la 5 la 10 %), articolele din ciment,
din beton sau din piatră artificială (de la 0 la 10%). Mai mică va fi
taxa vamală pentru remorci (de la 10 la 5%).

Pe lângă acestea, Legea nr. 1380 din 20.11.1997 cu privire la
tariful vamal, va suferi modificări de redacţie, prin excluderea
noţiunilor de „tarif vamal ” şi „nomenclator de mărfuri”, completarea
cu noţiunea de „nomenclatură combinată a mărfurilor”. De
asemenea, prin modificările din articolul 4 „Modul de stabilire şi de
aplicare a taxei vamale”, cotele taxelor vamale nu se vor stabili de
către Parlament şi legea cu privire la tariful vamal, dar de către
Nomenclatură.

Va suferi modificări de redacţie şi Codul vamal al RM, astfel în
cuprinsul textului acestuia „Legea cu privire la tariful vamal” se
substituie cu „Nomenclatura combinată a mărfurilor”.

Această lege este aprobata de către Guvern, în conformitate cu
prevederile Constituţiei, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă
de Parlament, în scopul realizării măsurilor tarifare şi netarifare de
reglementare a activităţii economice externe a statului,
perfecţionării evidenţei statistice şi a schimbului de informaţie
referitoare la circulaţia mărfurilor pe plan extern, cu alinierea
acestora la standardele internaţionale. Ea va intra în vigoare la 1
ianuarie 2015.
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http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10020&
parent=0

2.2. FMI: În Moldova se așteaptă o încetinire semnificativă a
economiei
Economia Moldovei şi-a revenit puternic de la contracţia cauzată
de seceta din 2012, însă activitatea economică în 2014 va
fi caracterizată printr-o încetinire semnificativă. Cel puțin
de această părere sunt experții Fondului Monetar Internațional,
scrie IPN cu referire la un comunicat de presa al instituției
financiare.

Încetinirea economiei în 2014 va fi reflectată ca urmare a evoluţiei
moderate a volumului producţiei în agricultură şi în sectoarele
conexe, precum şi a activității mai reduse a economiei principalilor
parteneri comerciali ai Moldovei.

De asemenea, FMI prognozează că inflaţia se va menţine
în limitele ţintite de Banca Naţională a Moldovei (BNM): 5 la sută,
cu o marjă de eroare de 1,5 puncte procentuale. În pofida
îmbunătățirii conturilor externe în 2013, FMI este de părere
că în anul 2014 acestea se vor deteriora, susține Fondul Monetar
Internațional.

FMI mai prognozează creşterea deficitului contului curent până
la circa 7,5 la sută din PIB, în urma creşterii mai mici a exporturilor
şi a unei scăderi a remitenţelor. De asemenea, au sporit riscurile
privind stabilitatea sistemului financiar, din cauza unor probleme
grave de guvernare corporativă în sistemul bancar.

http://www.allmoldova.com/ro/moldova-
news/economics/1249085268.html

2.3. În atenţia agenţilor economici plătitori de TVA din mun.
Chişinău, Bălţi şi Comrat

Conform prevederilor art. 187, alin. (2.1) din Codul Fiscal al
Republicii Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012 subiecţii impunerii
cu TVA din municipiile Chişinău, Bălţi şi Comrat prezintă rapoarte
Serviciului Fiscal de Stat exclusiv în format electronic.

Aceste acţiuni se înscriu în Strategia Naţională de edificare a
societăţii informaţionale "Moldova electronică", prin care au fost
puse bazele unei abordări sistemice asupra sporirii capacităţii
tehnologiilor informaţionale în toate domeniile de activitate social-
economică, inclusiv în sectorul public.

Reieşind din cele expuse, întru respectarea prevederilor legislative
şi normative specificate, în perioada septembrie-decembrie 2011,
Î.S. "Fiscservinform" a asigurat conectarea a cca 15 000 de
contribuabili la serviciul automatizat de raportare fiscală
"Declaraţie electronică". În acest scop cu agenţii economici a fost
semnat Acordul de conectare la serviciul "Declaraţie electronică".

Menţionăm că Acordul dat, fiind încheiat pentru o perioadă de 3
ani, expiră în anul curent. Respectiv, atenţionăm despre
necesitatea de a semna un nou Acord în vederea asigurării
accesului continuu la serviciile electronice fiscale. Luînd în
considerare că paleta de servicii fiscale, prestate prin intermediul
tehnologiilor avansate, s-a extins considerabil (SIA "Registrul
general electronic al facturilor fiscale", SIA "Comanda on-line a
formularelor tipizate", SIA "e-Factura", SIA "Contul curent al
contribuabililor", etc) - noul Acord prevede prestarea gratuită şi a
serviciilor lansate recent.

Astfel, plătitorii de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, în
persoana conducătorului şi a contabilului-şef, vor fi invitaţi să se
prezinte conform unei programări prealabile la unul din Centrele de
Conectare Regională (CCR):

1. CCR pe mun. Chişinău - mun. Chişinău, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfînt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
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2. CCR pe mun. Bălţi - mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr.
128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);

3. CCR pe mun. Comrat mun. Comrat, str. Comsomolului, nr.
20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).

Detalii privind termenii şi condiţiile de prezentare vor fi expediate
pe adresele de e-mail, care au fost indicate în momentul
înregistrării pe site-ul servicii.fisc.md a persoanelor responsabile
de semnarea dărilor de seamă fiscale în format electronic.
Concomitent, informaţii suplimentare găsiţi pe
portalul servicii.fisc.md şi fiscservinform.md.

Notă! În caz că persoanele responsabile de semnarea declaraţiilor
fiscale (conducătorul sau contabilul-şef) au fost schimbate,
semnăturile electronice adiţionale de autentificare vor fi eliberate
conform tarifelor aprobate de Î.S. "Fiscservinform". Totodată, dacă
semnătura Dvs. este validă şi nu au fost schimbate persoanele
enunţate sau nu au fost modificate datele de identificare ale
acestora - serviciile CCR se oferă gratuit.

http://www.allmoldova.com/ro/moldova-
news/economics/1249085272.html

2.4. Moldova va primi 120 de milioane de euro pentru susținerea
producătorilor de fructe
Banca Europeană de Investiții (BEI) preconizează să aloce
Republicii Moldova 120 de milioane de euro pentru susținerea
producătorilor de fructe în cadrul proiectului «Livada Moldovei».
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor
cu BEI în vederea semnării contractului respectiv privind finanțarea
acestui proiect. Grupul de negociatori din partea Guvernului
va fi condus de viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare,
Vlad Loghin, iar contractul de finanțare urmează să fie semnat
de ministrul Finanțelor, Anatol Arapu.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov,
a comunicat că proiectul «Livada Moldovei» va susține sădirea
unor plantații noi, precum și investițiile în infrastrcutura
postrecoltare, prelucrare și logistică. În particular, mijloacele oferite

de BEI vor fi folosite pentru crearea și modernizarea livezilor,
procurarea utilajului modern pentru producția, păstrarea, sortarea,
ambalarea, marcarea și transportarea fructelor.
De menționat, că în cadrul cooperării Republicii Moldova cu BEI
anterior au fost lansate 9 proiecte investiționale în valoare totală
de 282 de milioane de euro în domeniul infrastrcuturii drumurilor,
sectorul viniviticol, modernizarea transportului public în Chișinău,
aprovizionarea cu apă potabilă a mai multor localități, creditarea
întreprinderilor mici și mijlocii.
De exemplu, proiectul «Filiera Vinului» în valoare totală de 75 de
milioane de euro a fost lansat în Moldova de BEI în anul 2010.
Acest proiect are ca scop susținerea și modernizarea industriei
vinicole, sporirea competitivității vinurilor moldovenești
pe principalele piețe, creșterea și diversificarea exportului.

http://www.allmoldova.com/ro/moldova-
news/economics/1249085345.html

2.5. Banca Mondială oferă Moldovei 45 mln dolari pentru sporirea
competitivităţii exporturilor
Banca Mondială a aprobat o finanţare de 45 de milioane de dolari
pentru Republica Moldova, pentru Proiectul de Ameliorare a
Competitivităţii II, care va contribui la sporirea competitivităţii
exporturilor şi la reducerea poverii de reglementare pentru
întreprinderile din Moldova, transmite un comunicat de presă al
instituţiei.
Noua operaţiune susţine priorităţile Guvernului Republicii Moldova,
reflectate în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020“,
care vizează ameliorarea mediului de afaceri şi sporirea accesului
la finanţare pentru întreprinderi. Proiectul va oferi sprijin în
implementarea strategiilor guvernamentale de reformare a cadrului
de reglementare, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)
şi iniţiativelor de îmbunătăţire a accesului la finanţare pe termen
mediu şi lung pentru companiile exportatoare.
„Moldova are o oportunitate extraordinară de a realiza o creştere a
sectorului privat bazată pe exporturi, dacă va reuşi să amelioreze
mediul de afaceri şi să sporească competitivitatea. Suntem
angajaţi într-o colaborare continuă cu Guvernul în scopul
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valorificării acestei oportunităţi, astfel încât să contribuim, într-un
final, la crearea de noi locuri de muncă şi la o prosperitate mai
mare pentru cetăţenii Moldovei,“ a declarat directorul Băncii
Mondiale pentru Moldova, Abdoulaye Seck.
De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992,
peste 1 miliard dolari au fost alocaţi pentru un număr de 49 de
operaţiuni în ţară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 8
proiecte active, suma angajamentelor totale constituind 189,9
milioane de dolari. Domeniile de asistenţă includ reforma cadrului
de reglementare şi dezvoltarea mediului de afaceri, educaţia,
asistenţa socială, guvernarea electronică, sănătatea, agricultura,
mediul şi altele.

http://www.allmoldova.com/ro/moldova-
news/economics/1249085351.html

2.6. Republica Moldova este aproape să redevină exportator net
de produse alimentare
Raportul Biroului Naţional de Statistică pentru primele cinci luni ale
anului curent indică o reducere de 96% a deficitului comercial la
categoria Produse alimentare şi animale vii. Dacă în primele cinci
luni ale anului trecut acesta era de 79,5 mil. dolari, în ianuarie-
martie 2014 el s-a redus până la 2,9 mil. dolari.
Cel mai mult a contribuit la îmbunătăţirea acestui indicator
operaţiunile de import-export cu cereale. Dacă în primele cinci luni
ale lui 2013 importurile de cereale depăşeau exporturile cu 12,8
mil. dolari, atunci în perioada similară a anului în curs exporturile
au întrecut importurile cu 40,1 mil. dolari. Totodată , a crescut
soldul pozitiv la operaţiunile cu fructe şi legume, de la 39,7 mil.
dolari la 46,6 mil. dolari.
Pe de altă parte, la categoria Tutun şi băuturi alcoolice, soldul
pozitiv a scăzut de la 75 la 40,6 mil. dolari. Din cauza embargoului
impus de Federaţia Rusă vinurilor moldoveneşti, în ianuarie-mai
exporturile băuturilor alcoolice au depăşit importurile cu doar 51
mil. dolari, pe când cu un an în urmă,indicatorul respectiv era de
82 mil. dolari. În ce priveşte ţigările, soldul negativ a sporit de la
7,2 mil. la 10,3 mil. dolari.

În total, în primele cinci luni ale anului curent, deficitul comercial al
ţării noastre s-a redus cu 5,3%, de la 1,18 mld. la 1,12 mld. dolari.
Cele mai mari deficite comerciale Republica Moldova le are, în
ordine descrescătoare, cu China, Ucraina, România, Germania şi
Federaţia Rusă. În cazul ultimei, deficitul comercial pentru
perioada menţionată s-a majorat cu 46 mil. dolari, de la 74 mil. la
120 mil. dolari.

http://eco.md/index.php/economie/macroeconomie/item/1751-
republica-moldova-este-aproape-s%C4%83-redevin%C4%83-
exportator-net-de-produsele-alimentare

2.7. Preşedintele UniAgroProtect consideră că deocamdată
protestele agricultorilor sînt inutile
„Deocamdată protestele agricultorilor sînt inutile“, consideră
preşedintele Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli UniAgroProtect (UAP), Alexandru Slusari, în contextul în
care cîteva sute de agricultori din Otaci au organizat la data de 23
iulie 2014 un protest în legătură cu interdicţiile impuse de Rusia la
importul produselor moldoveneşti.

Slusari a menţionat că organizaţiile fermierilor, membre ale UAP,
au decis marţi, după întrevederea cu premierul Iurie Leancă, să
ofere Guvernului răgaz pentru a identifica resurse în vederea
suplinirii Fondului de subvenţionare în agricultură.

„Noi cerem majorarea Fondului cu 200 de milioane de lei în 2014,
dar şi identificarea resurselor pentru compensarea parţială a
pierderilor provocate de interdicţia Rusiei“, a spus Slusari.

Potrivit lui, fermierii nu au o altă alternativă decît să aştepte.

„Sperăm că autorităţile vor identifica resurse de la Banca Mondială
sau Comisia Europeană pentru a compensa aceste pierderi. Dacă
însă pînă luni nu va fi identificată o soluţie, atunci vom examina
posibilitatea organizării protestelor“, a spus Slusari.
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Preşedintele UAP afirmă că acţiunea de protest iniţiată de fermierii
de la Otaci poate fi un miting ad-hoc în legătură cu sistarea
exporturilor în Rusia, dar nu exclude că poate fi şi o acţiune care
are substrat politic.

Fermierii care au ieşit miercuri la protest la Otaci susţin că
producţia pe care o vindeau în Rusia se strică pe cîmp, iar
pierderile se ridică la milioane de lei. În cazul în care nu vor fi auziţi
de autorităţi, agricultorii ameninţă că vor bloca traseul naţional ce
duce spre punctul vamal de la Ocniţa.

http://eco.md/index.php/economie/macroeconomie/item/1751-
republica-moldova-este-aproape-s%C4%83-redevin%C4%83-
exportator-net-de-produsele-alimentare

2.8. 45 milioane de dolari vor fi acordate RM pentru sporirea
competitivității

Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova au semnat la 15
iulie curent, două acorduri  de finantare în valoare de 45 de
milioane de dolari. Aceștia vor fi orientați pentru realizarea
Proiectului de Ameliorare a Competitivității II (PAC II).

Acordurile de finanțare au fost semnate de Abdoulaye Seck,
Directorul Băncii Mondiale pentru Moldova și Viceprim-ministrul
Andrian Candu, ministru al Economiei.

„Proiectul de Ameliorare a Competitivității II va dezvolta
competitivitatea întreprinderilor private autohtone şi va reduce
constrîngerile şi povara cadrului de reglementare  asupra mediului
de afaceri, astfel contribuind la o dezvoltare economică durabilă a
Republicii Moldova ”, a declarat Andrian Candu.
Proiectul urmează a fi implementat în perioada septembrie 2014-

ianuarie 2020.
PAC II va susține Guvernul Republicii Moldova în reducerea
constrângerilor pentru întreprinderile din Moldova, prin
îmbunătățirea cadrului de reglementare și va contribui la sporirea
competitivității întreprinderilor. Totodată PAC II va contribui la
facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung pentru
companiile orientate către export și la dezvoltarea unor noi
instrumente de finanțare, ceea va ajuta afacerile să devină mai
eficiente și competitive.
Proiectul susține prevederile şi obiectivele Guvernului Republicii
Moldova reflectate în Strategia Naţională de Dezvoltare: „Moldova
2020”.

Acesta vine în continuarea Proiectului de ameliorare a
competitivității I (PAC I), care a contribuit la efortul Guvernului în
domeniul îmbunătățirii mediului de afaceri și a avut un impact
benefic asupra sectorului privat și facilitării exportului.

http://mec.gov.md/ro/content/45-milioane-de-dolari-vor-fi-acordate-
republicii-moldova-pentru-sporirea-competitivitatii

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.


