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Agenda Naţională de Business a desfășurat joi , 25 septembrie,
cea de-a șasea Conferință anuală pe marginea dialogului dintre
autorități și mediul de afaceri.
Cu această ocazie, experții IDIS au prezentat un raport de
monitorizare a priorităților mediului de afaceri în domeniul fiscal și
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vamal și modul în care acestea au fost implementate de către
autorități.
Raportul de monitorizare a implementării priorităţilor Agendei
Naţionale de Business 2012-2013 este la a treia ediție. Acesta
reprezintă instrumentul de bază al ANB de măsurare a progresului
privind eliminarea constrângerilor şi barierelor în activitatea
întreprinzătorilor.
”Prin această Conferință și prin intermediul acestui rapor t vrem
încă o dată să atragem atenția asupra necesității eliminării
constrângerilor din business și reformării politicilor economice
pentru a putea ajuta moldovenii care muncesc peste hotare să
revină acasă, să lanseze propriile afaceri și să contribuie la
ridicarea economiei. Dialogul dintre autorități și mediul de afaceri
este unul grăbit și nu întotdeauna eficient ”, consideră Liubomir
Chiriac, directorul executiv al IDIS ”Viitorul”.

Ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, a precizat că ” această problemă
există și în alte țări, nu doar la noi. Trebuie să conștientizăm că
legislația fiscală este extrem de firavă, la nivel începător. Codul
Fiscal trebuie rescris, detaliat pentru a fi clar și a evita necesitatea
de modificare a legislației”.
Cât privește transparența decizională în DPP, experții recomandă
respectarea legislaţiei cu privire la procesul decizional de către
autorităţile publice; eliminarea birocrației, intereselor și factorului
politic în activitatea și transparența decizională a autorităților
publice; stabilirea în legislație a mecanismelor de responsabilizare
individuală pentru încălcările prevederilor legale și nerespectarea
cerințelor de transparență, etc.
Și Valeriu Lazăr, președintele Camerei de Comerț și Industrie a
precizat că ”prioritățile mediului de afaceri figurează pe agendă,
dar, partea slabă este implementarea lor”.

Potrivit autorilor raportului, ”progresul în implementarea priorităţilor
ANB 2012-2013 atestat în raportul de faţă este puţin mai mare în
comparaţie cu perioadele precedente (octombrie 2012 şi
septembrie 2013). Dintre cele 13 priorităţi generale ale ANB 20122013, acum opt au fost considerate „Parţial realizate/În curs de
realizare”, în privinţa altor patru nu am atestat o schimbare, în timp
ce în privinţa uneia, ca şi în raportul precedent, a fost acordat
calificativul „Situaţia s-a înrăutăţit”.

Agenda Naţională de Business reprezintă o platformă comună a
peste 30 dintre cele mai reprezentative asociaţii de business şi
camere de comerţ şi industrie (CCI) din Moldova, reunite în cadrul
reţelei cu scopul de a influenţa politicile şi practicile autorităţilor
publice din domeniul reglementării activităţii de afaceri. Scopul
acestor eforturi este edificarea unui mediu de afaceri echitabil și
competitiv, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor din Republica
Moldova. ANB a fost lansată în noiembrie 2008 de IDIS „Viitorul”.

Astfel, numărul şi amploarea progreselor notate sunt deocamdată
destul de limitate. Ca şi în anii precedenţi, niciuna din soluţiile
individuale propuse de ANB 2012-2013 nu a putut fi considerată
„Realizată”. Deși, printre realizări găsim reducerea mărimii unor
amenzi; scutirea de plata TVA la importul unor categorii de tehnică
agricolă; optimizarea sistemului de raportare fiscală; simplificarea
procedurilor de export; acestea sunt neînsemnate și incomplete
pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri prosper. Astfel, deși,
găsim 11 din 13 priorități (85%) pe agenda autorităților, rezultatul
implementării acestora nu este cel scontat.

http://business.viitorul.org/press/oamenii-de-afaceri-sunt-ascultaidar-nu-sunt-auzii-386.html
1.2.
IMPORTANT! Modificări cu privire la modul
prezentare a informaţiei despre facturile fiscale

de

În Monitorul Oficial din 19 septembrie 2014, a fost publicat Ordinul
nr. 1324 din 11 septembrie 2014 al Inspectoratul Fiscal Principal
de Stat, prin care au fost făcute modificări în Ordinul IFPS nr. 1388
din 20.08.2013 privind modul de prezentare a informaţiei despre
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facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic
al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu
depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului fiscal. Aceste
Ordin a fost efectuat întru executarea prevederilor articolului 102
aliniat (10) din Codul fiscal.
Astfel, a fost modificat punctul 1 din Ordin, potrivit căruia
contribuabilii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA au dreptul la
trecerea în cont a sumelor TVA în baza facturilor fiscale pasibile
înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în
continuare RGEFF), dar care nu au fost înregistrate în acesta sau
au fost înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al
Codului fiscal, cu condiţia prezentării la organul fiscal a anexei la
declaraţia privind TVA în care sunt reflectate facturile fiscale
pasibile înregistrării în Registrul General Electronic a Facturilor
Fiscale. Anterior era necesar de prezentat la organul fiscal,
informaţia despre aceste facturi fiscale nu mai târziu de ziua
lucrătoare următoare celei în care a expirat termenul stabilit pentru
înregistrare.
Totodată, în cazul neprezentării organului fiscal a anexei la
declaraţia privind TVA în care urmează a fi reflectate facturile
fiscale neînregistrate sau înregistrate în RGEFF cu depăşirea
termenului stabilit, nu se acceptă dreptul la trecerea în cont a TVA
în baza facturilor fiscale în cauză.
Au fost exclus din Ordin, punctul 2, ce obliga cumpărătorul să
informeze organul fiscal până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare
celei în care a fost primită factura fiscală, despre primirea facturii
fiscale după expirarea termenului stabilit prin art. 1181 alin.(11) din
Codul fiscal, aceasta nefiind înregistrată în RGEFF sau
înregistrată cu depăşirea termenului stabilit.
De asemenea, a fost exclus și punctul 5, cu privire la modul de
informare a organului fiscal despre facturile fiscale pasibile
înregistrării în RGEFF, dar care nu au fost înregistrate sau

înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului
fiscal.
Sumele TVA aferente facturilor fiscale eliberate de furnizori,
începând cu 1 septembrie 2013, care nu au fost înregistrate în
RGEFF sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.
1181 al Codului fiscal, se vor accepta spre trecerea în cont
conform punctului 1, menţionat mai sus.
Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.
Notă:
*Articolul 1181. Registrul general electronic al facturilor fiscale
(1) Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de
către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general
electronic al facturilor fiscale, în forma şi în modul stabilit de
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii
impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de
100000
lei.
(11) Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în
Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile
lucrătoare
de
la
data
eliberării.
(2) Cumpărătorul are dreptul să verifice corespunderea datelor din
factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general
electronic
al
facturilor
fiscale.
(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică faţă de facturile
fiscale electronice.
**Articolul 102. Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale,
serviciile procurate
(10) La apariţia condiţiilor stabilite la art. 1181, subiectul impozabil
este în drept să treacă în cont suma T.V.A. achitată sau care
urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile
procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală
este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.
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În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat
factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor
fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art.
1181 alin. (11), cumpărătorul (beneficiarul) va avea dreptul la
trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de prezentul
articol, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul
stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre
nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181.

1.

Să vă înregistraţi pe site-ul https://servicii.fisc.md în calitate
de persoană juridică;

2.

După înregistrare, pe poşta electronică indicată veţi primi o
scrisoare care va conţine link-ul pentru confirmarea
înregistrării; Contactaţi Centrul Apel al Serviciului Fiscal
de Stat la numărul gratuit de telefon 080001525, butonul 2,
pentru programare;
În baza programării, la data şi ora stabilită vă prezentaţi pe
adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, et. 2, bir. 220, avînd
originalele şi copiile documentelor necesare pentru
semnarea acordului de prestare a serviciului şi primirea
semnăturilor electronice de autentificare.
Semnăturile electronice de autentificare se oferă gratuit
subiecţilor impunerii TVA (art. 187 alin.21) şi are un termen
de valabilitate de 5 ani. Pentru neplătitorii de TVA serviciul
este contra plată.

3.

http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10395
Comentariu: Amintim, că ANB a pledat cu numeroase ocazii
pentru eliminarea formularelor de strictă evidenţă şi excluderea
prevederilor art. 1181 din CF, care pun în sarcina agenţilor
economici obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul
electronic sau trecerea acestor obligaţiuni în sarcina organelor
fiscale. Asta, deoarece registrul electronic al facturilor fiscale a
creat o povară administrativă suplimentară pentru mediul de
afaceri, a complicat şi denaturat întregul mecanism de funcţionare
şi administrare a TVA. În plus, odată cu acesta, agenţii economici
sunt nevoiţi să îndeplinească funcţii care, în mod firesc, ar trebui
să fie în sarcina organelor fiscale ale statului.
1.3. STIMATE CONTRIBUABIL! Inspectoratul Fiscal de Stat
mun. Chişinău Vă informează despre crearea şi funcţionarea
următoarelor sisteme informaţionale automatizate
Toate persoanele juridice au posibilitatea de a depune rapoartele
fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice
de autentificare. "Declaraţie electronică" reprezintă un instrument
eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin
intermediul reţelei internet, fără necesitate de deplasare la organul
fiscal. De asemenea, oferă posibilitatea de a importa rapoartele
fiscale pregătite preventiv în programele de evidenţă contabilă a
contribuabililor (accesează modulul ”Convertor Declaraţie
electronică”).
Pentru aceasta este necesar să efectuaţi următorii paşi:

4.

Serviciul „Declaraţie electronică” oferă posibilitate şi
persoanelor fizice de a depune declaraţia (CET08) prin internet.
O simplă condiţie pentru a deveni utilizatorul serviciului dat fiind
înregistrarea
pe
portalul
serviciilor
electronice
fiscale
https://servicii.fisc.md şi o singură vizită la Centrul de Asistenţă şi
Contact pentru a primi semnătura de autentificarea fiscală. Toate
acestea sunt totalmente gratis şi permit utilizarea serviciului timp
de 5 ani, activând 7 zile în săptămână şi 24/24 de ore.
Toate întrebările şi problemele legate de serviciile electronice
fiscale le puteţi afla la „Centrul de Apel al Serviciului Fiscal de Stat”
la numărul gratuit de telefon 080001525, butonul 2 sau pe portalul
serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md.
Noi funcţionalităţi în SIA „e-Factura” - mai simplu, mai rapid,
mai eficient şi economii la procurarea blanchetelor!
Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nr. 562, din 04
aprilie 2014, a fost aprobat Regulamentul cu privire la Sistemul
informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi
facturilor fiscale electronice „e-Factura”. Platforma “e-Factura”
este sistemul informaţional prin intermediul căruia sunt create,
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expediate şi recepţionate facturile/facturile fiscale generate în
acest sistem, utilizate la documentarea tranzacţiilor. Pot opta
pentru utilizarea Sistemului “e-Factura” doar acei subiecţi care
sunt sau devin utilizatori ai serviciilor fiscale electronice şi deţin
semnăturile digitale sau electronice de autentificare eliberate în
modul stabilit de legislaţie. Conectarea la Sistemul informaţional
“e-Factura” se realizează prin accesarea serviciului respectiv în
cadrul biroului virtual al contribuabilului, prin care se asigură
utilizarea serviciilor fiscale electronice. Agenţii economici pot utiliza
Sistemul “e-Factura” manifestându-se în următoarele roluri
“Furnizor”, “Cumpărător” şi “Transportator”. Utilizatorii sistemului
“e-Factura” pot utiliza funcţionalitatea de încărcare automată a
facturilor/facturilor fiscale din sistemul propriu în Sistemul “eFactura”. Persoanele responsabile vor semna documentele
electronice cu semnătura digitală. Facturile fiscale generate în
Sistemul “e-Factura” se înregistrează în Registrele de procurări şi
de vînzări şi în Anexele la Declaraţia privind TVA în modul stabilit.
Aspectele practice ce ţin de accesarea şi utilizarea Sistemului “eFactura”, procedurile de semnare şi remitere, imprimare a
acestora, schimbul de date între sistemul menţionat şi sistemele
de contabilitate ale contribuabililor sunt expuse în compartimentul
“Ajutor”, accesibil în cadrul sistemului. Toate informaţiile privind
serviciile electronice le puteţi afla pe portalul www.servicii.fisc.md
sau apelândCentrul de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la
numărul gratuit de telefon 080001525, butonul 2. Începând cu
data de 20 iunie 2014,tipărirea centralizată a formularelor tipizate
de documente primare cu regim special, puse în sarcina
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii
fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără
însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului:
a. foaie de parcurs pentru autoturisme;
b.
c.
d.
e.
f.

foaie de parcurs pentru autocamioane;
foaie de parcurs pentru autobuze;
chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale (1-SF);
chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale (2-SF);
act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor
aferente;

g. act de achiziţie a mărfurilor;
h. bon de plată;
i. borderou de achiziţie a laptelui.
Seria şi diapazonul de numere pentru formularele menţionate sunt
atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mod electronic.
Serviciul dat este unul gratuit, fiind o alternativă a comenzii de
eliberare a formularelor de documente primare cu regim special,
stabilită conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr. 780 din 18.06.2013. Modalitatea de acordare a seriei şi
diapazonului de număr pentru imprimarea formularelor de
documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de
protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea
este stabilită prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr. 995 din 07 iulie 2014.
Perfectarea, semnarea şi transmiterea comenzilor electronice de
eliberare a seriei şi a diapazonului de numere pentru imprimarea
de sine stătător de către entităţi a formularelor documentelor
primare menţionate se prezintă organului fiscal prin accesarea
serviciului electronic „Comandă on-line", disponibil pe portalul
serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md. Perfectarea
acestor comenzi se realizează nemijlocit de contribuabil, prin
selectarea tipului şi a cantităţii dorite de formulare tipizate de
documente primare cu regim special necesare, economisind
resurse financiare la procurarea blanchetelor.
http://www.fisc.md/Article.aspx?id=3813
1.4. Producătorii de fructe şi legume vor fi scutiţi de preţurile
indicative de export
Exportatorii moldoveni de fructe şi legume vor fi scutiţi din 1
septembrie de preţurile indicative de export, care se aplică la
vamă. Acest fapt se datorează intrării în vigoare provizorie a
prevederilor Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător
la începutul lunii viitoare. Preţurile indicative de export reprezintă
preţurile utilizate de instituţiile vamale pentru a limita exportul de
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anumite mărfuri sau a nu permite micşorarea preţurilor declarate în
vamă.
Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a
declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă că despre
această prevedere a discutat, ieri, cu viceprim-ministrul României
Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
premierul ţării vecine, Victor Ponta.
„Am primit asigurări că toate structurile vamale au fost deja
informate despre această prevedere. Preţul de intrare reprezintă
un mare impediment pentru toţi exportatorii de fructe şi legume în
Uniunea Europeană”, a afirmat Bumacov.
Producătorii agricoli moldoveni pot exporta anual până la 80 mii de
tone de fructe şi legume în UE, fiind totodată scutiţi şi de taxele
vamale. Dacă această cantitate va fi depăşită, preţurile de intrare
vor intra în vigoare pentru marfa suplimentară.
http://tv7.md/ro/economic/producatorii-de-fructe-si-legume-vor-fiscutiti-de-preturile-indicative-de-export/
Comentariu: Asigurarea respectării prevederilor Codului Vamal în
ceea ce priveşte valoarea în vamă a mărfurilor; aplicarea doar a
metodei „valoarea tranzacţiei”, în baza documentelor probatoare,
reprezintă iarăşi una din soluţiile propuse de ANB în cadrul
priorităţii de „Asigurare a transparenţei modului de calculare a
valorii în vamă a mărfurilor”.
1.5. Dezvoltarea unui sistem de acreditare modern și
performant este o prioritate pentru Republica Moldova
Despre importanța alinierii sistemului de acreditare național la
normele europene a vorbit viceministrul Economiei, Octavian
Calmîc în cadrul conferinţei de închidere a proiectului Twinning
“Consolidarea capacităţilor Centrului de Acreditare în domeniul
Evaluării Conformităţii Produselor al Republicii Moldova”, ce a avut
loc la 17 septembrie curent.

La eveniment ce au fost prezenți ambasadorul UE în Republica
Moldova E.S. Pirkka Tapiola, ambasadorul Olandei în România şi
Republica Moldova E.S. Matthijs van Bonzel, ambasadorul Suediei
în Republica Moldova E.S. Ingrid Tersman. Totodată au fost
prezente peste 60 de persoane reprezentanţi ai Organismelor de
Evaluare a Conformităţii şi alte instituţii.
„Odată cu implementarea DCFTA, este importantă alinierea
sistemului de acreditare la cerinţele Uniunii Europene. Astfel va fi
sporită competitivitatea produselor şi serviciilor creându-se
oportunități pentru exportul de produse moldovenești. Iar
consumatorii din ţara noastră vor avea certitudinea calității și
siguranț ei produselor achiziționate” a subliniat, în cuvântul de
deschidere, viceministrul Octavian Calmîc.
Cea mai importantă realizare a proiectului “Consolidarea
capacităţilor Centrului de Acreditare în domeniul Evaluării
Conformităţii Produselor al Republicii Moldova” este depunerea
cererii de către MOLDAC la Secretariatul Cooperării Europene
pentru Acreditare (EA), pentru a deveni semnatar al Acordului
Multilateral de Recunoaştere (EA MLA) . Realizările proiectului au
fost prezentate în raportul de evaluare întocmit de Eugenia
Spoiala, Directorul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) şi
Daniela-Elena Clejanu, Consilierul rezidenţial al proiectului.
Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola a subliniat
importanța calității de semnatar a Acordul ui EA MLA a MOLDAC:
„Acest fapt va contribui la sporirea încrederii în calitatea
produselor moldoveneşti pe piaţa UE şi va crea premize pentru
plasarea unor produse sigure pe piaţa autohtonă”. Totodată,
Pirkka Tapiola a menționat disponibilitatea Comisiei Europene de
a dezvolta un nou proiect de consolidare a sistemului acreditării.
La rândul său, ambasadorul Suediei în Republica Moldova, Ingrid
Tersman a menţionat că efortul managementului MOLDAC în
cadrul proiectului a contribuit la eficientizarea activităţilor experţilor
din SWEDAC (Organismului Naţional de Acreditare din Suedia),
care au activat în proiectul twinning.
Participanţii la Conferinţă au subliniat importanţa armonizării
întreg sistemului infrastructurii calităţii din Moldova cu cel din UE.
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În cuvântul de încheiere, Octavian Calmîc a menţionat că
încheierea proiectului nu este un pas de început în calea pe care o
are de parcurs atât MOLDAC, cât şi alte Instituţii din domeniul
Infrastructurii Calităţii, pentru ca produsele moldoveneşti să poată
fi plasate pe piaţa UE.
http://www.mec.gov.md/ro/content/dezvoltarea-unui-sistem-deacreditare-modern-si-performant-este-o-prioritate-pentru
Comentariu: Recunoaşterea certificatelor de conformitate
internaţionale, emise de către statele cu care RM a încheiat
acorduri de recunoaştere mutuală este o altă prioritate ANB, care
face obiectul monitorizării din partea reţelei

http://agora.md/stiri/3539/70-dintre-cei-mai-mari-agenti-economicidin-moldova-sunt-favorizati-la-vama
Comentariu: Simplificarea procedurilor vamale şi reducerea
numărului de documente necesare pentru efectuarea exportului se
numără printre cele 13 priorităţi generale ANB în domeniile fiscal şi
vamal. Ultimul raport de monitorizare ANB a clasificat această
prioritate ca „Parţial realizată/În curs de realizare”, în mare parte
datorită faptului că de simplificările vamale la moment pot
beneficia un număr restrâns de companii şi doar din rândul celor
mari.
II.

1.6 70 dintre cei mai mari agenți economici din Moldova sunt
„favorizați” la Vamă
Numărul titularilor procedurilor simplificate este în continuă
creștere, iar în prezent, mai mult de 70 dintre cele mai ma ri
companii producătoare și importatoarea din Republica Moldova
sunt pe lista firmelor. Astfel circa 15% din totalul declarațiilor
vamale se perfectează în mod simplificat și această tendință este
în continua creștere datorită sporirii volumului de comerț și a
exportului, potrivit Serviciului Vamal.
Cei 70 dintre cei mari agenţi economici autorizaţi de către Serviciul
Vamal beneficiază de un număr redus de controale vamale, iar
formalităţile sunt perfectate în regim prioritar. Agenţii autorizaţi au
dreptul să declare mărfurile cu un număr mai redus de acte
vamale, precum şi pot depune declaraţii vamale incomplete sau
simplificate.

Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

2.1 Preţurile producţiei industriale au sporit cu peste 6%, în
august
Preţurile la producţia industrială au sporit în august curent cu peste
6% faţă de acum un an, arată datele Biroului Naţional de
Statistică. Cel mai mult au crescut preţurile în industria
prelucrătoare - cu 7% comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut.
În acelaşi timp, faţă de iulie curent, preţurile producătorului în
industrie au înregistrat o descreştere de 1,1% în august.

Anterior, agenții economici au fost supuși mai multor forme de
control, și verificărilor repetate, iar în aceste condiții se form au cozi
interminabile la posturile vamale de frontieră.

În industria prelucrătoare preţurile s-au micşorat cu 1,3% faţă de
luna iulie, iar faţă de august 2013 preţurile au sporit cu 7%. Mai
puţin s-au redus preţurile în industria extractivă, cu 0,1% faţă de
iulie 2014, iar faţă de august anul trecut s-au majorat cu 5,3%.
Preţurile au rămas stabile faţă de iulie doar în sectorul energetic,
însă faţă de august anul trecut acestea au crescut uşor - cu 0,1 la
sută.

Astăzi, datorită simplificărilor promovate de către Serviciul Vamal,
agenţii economici autorizaţi nu mai stau în coadă, de rînd cu
ceilalți, ei se bucură de un tratament prioritar, traversînd frontiera
pe o pistă separată.

Cât priveşte preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform
clasificării UE), faţă de iulie în august curent s-au majorat preţurile
în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+0,7%). În schimb

„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”

s-au diminuat preţurile în industria bunurilor de uz curent (-1,6%),
în industria bunurilor intermediare, exclusiv sectorul energetic (0,6%), în industria bunurilor de capital şi la activităţile şi bunurile
legate de energie (-0,1%).
http://eco.md/index.php/economie/macroeconomie/item/2183pre%C5%A3urile-produc%C5%A3iei-industriale-au-sporit-cupeste-6-%C3%AEn-august
2.2. Reguli clare pentru importul şi exportul mărfurilor în
cadrul Acordului de Liber Schimb cu UE
Executivul a aprobat, miercuri, 10 septembrie, în cadrul Şedinţei
de Guvern un regulament care prevede reguli clare pentru
punerea în aplicare a Acordului de Liber Schimb cu UE, în special
pe partea ce ţine de accesul mărfurilor moldoveneşti pe piaţa
comunitară, şi a celor din UE pe piaţa noastră.
Mai exact, regulamentul aprobat stabileşte mecanismul de
administrare a contingentelor tarifare, negociate în cadrul
Acordului, care permit accesul mărfurilor autohtone pe piaţa
comunitară, în regim preferenţial, ceea ce, spune ministerul
Economiei, va conduce la sporirea activităţii agenţilor economici şi
va oferi noi oportunităţi pentru comerţ şi creştere economică.
Documentul mai prevede asigurarea evidenţei cantitative a
contingentelor tarifare în formă electronică ceea ce va duce la
transparentizarea exporturilor şi la reducerea riscului de eschivare
de la plăţile vamale prin introducerea mărfurilor în regim
preferenţial supra cantităţilor stabilite anual.
Responsabilă de gestionarea contingentelor tarifare atât la
importul, cât şi la exportul mărfurilor a fost desemnată Vama.
Pentru punerea în aplicare a mecanismului, autorităţile mai întâi
vor trebui să găsească bani.

http://eco.md/index.php/economie/macroeconomie/item/2125reguli-clare-pentru-importul-%C5%9Fi-exportul-m%C4%83rfurilor%C3%AEn-cadrul-acordului-de-liber-schimb-cu-ue
2.3. Topul competitivităţii economice: Moldova a urcat 7
poziţii, până pe locul 82
Republica Moldova a cunoscut în ultimul an, un avans de 7 poziţii,
de pe locul 89 pe locul 82 în clasamentul competitivităţii
economice întocmit anual de Forumul Economic Mondial (WEF).
Ca şi în anul trecut, ţara noastră se plasează după ţările vecine România şi Ucraina.
Dacă vorbim de cele trei criterii generale ale analizei, şi anume
cerinţele de bază, eficienţa şi inovaţia, economia moldovenească
stă cel mai bine la capitolul eficienţă, pe locul 88 în lume, şi destul
de prost în ceea ce priveşte inovaţia poziţia 131.
Dacă ne referim la fiecare criteriu al clasamentului în detaliu,
vedem că ţara noastră are restanţe mari la capitolul inovaţii pentru
mediul de afaceri (131), soliditatea băncilor (124), dezvoltarea
clusterelor (144), eficienţa politicilor anti-monopol (133),
infrastructura drumurilor (140), etc.
Cei mai importanţi factori care împiedică dezvoltarea unei afaceri
în Republica Moldova sunt nivelul înalt al corupţiei, buna
reglementare a pieţei valutare, forţa de muncă necalificată, inflaţia
şi instabilitatea politicilor legislative.
Ţara noastră se poziţionează în acest clasament alături de Grecia,
Uruguay, Algeria, Iran, El Salvador şi Armenia.
Cea mai competitivă economie din lume este Elveţia, urmată de
Singapore, Statele Unite ale Americii, Finlanda, Germania,
Japonia, Hong Kong, Olanda, Marea Britanie şi Suedia.
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Analiza WEF este realizată pe 144 de economii ale lumii, iar
calcularea indicelui competitivităţii se face pe baza unui complex
de factori, precum prevederile legislative dintr-o ţară, produsul
intern brut şi rata inflaţiei, calitatea infrastructurii, a sistemelor de
educaţie şi sănătate şi caracteristicile pieţelor respectivului stat.
http://www.eco.md/index.php/economie/macroeconomie/item/2063
-topul-competitivit%C4%83%C5%A3ii-economice-moldova-aurcat-7-pozi%C5%A3ii-p%C3%A2n%C4%83-pe-locul-82
2.4.
Moldova
va
participa
la
Programul
pentru
Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii
Ministerul Economiei informează că luni, 29 septembrie curent,
Bruxelles va fi semnat Acordul între Uniunea Europeană
Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova
Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).

la
şi
la
a

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor
și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se derulează în
perioada 2014 – 2020 și care dispune de un buget planificat în
valoare de 2,3 miliarde EUR, cu un efect de pârghie capabil să
ofere fonduri de până la 25 de miliarde EUR. COSME va sprijini
IMM-urile în următoarele domenii: facilitarea accesului IMM-urilor
la finanțare, a accesului pe piață și promovarea culturii
antreprenoriale.
http://mec.gov.md/ro/content/moldova-va-participa-la-programulpentru-competitivitatea-intreprinderilor-si
2.5.

O misiune de evaluare a FMI a fost la Chişinău

Joi, 25 septembrie la Chişinău a venit Misiunea FMI în frunte cu
Max Alier, pentru cea de-a doua monitorizare post-program.
Aceasta va lucra în Republica Moldova în perioada 25 septembrie

– 7 octombrie. Anunţul a fost făcut de reprezentantul permanent al
FMI în Moldova, Armine Khachatryan. Este cea de-a patra vizită a
Misiunii de la începutul anului pentru analizarea situaţiei
macroeconomice din ţară.
Prima vizită în Moldova pentru monitorizarea situaţiei după
expirarea termenului programului de cooperare cu RM pe
mecanismul extins de creditare (ECF) şi mecanismul extins de
finanţare (EFF) a avut loc în septembrie 2013.
Monitorizarea post-program se desfășoară în toate țările membre
care au un nivel semnificativ de datorii pe împrumuturi faţă de FMI,
după expirarea programelor pe care le-au avut cu FMI. Programul
anterior, de trei ani, al FMI cu Republica Moldova, aprobat la 29
ianuarie 2010 și expirat în aprilie 2013, prevedea acordarea unui
sprijin financiar în sumă totală de aproximativ $574 mil., din care
Moldova a primit $490 mil.
Ultima tranșă nu a fost acordată Moldovei din cauza deciziilor
necoordonate cu FMI: majorarea pensiilor și salariilor, introducerea
impozitului unic în agricultură și renunţarea la cota TVA pentru
agricultori de 20% în favoarea unei formule prin care aceştia achită
de facto doar 12%.
Premierul Iurie Leancă consideră că Republica Moldova este
interesată de un nou memorandum cu FMI, pentru că „va însemna
aprobarea de către fond a politicilor economice, monetare, bancarfinanciare ale autorităților Republicii Moldova pe termen mediu”.
De asemenea, existenţa unui program valabil cu FMI este
important pentru relaţiile RM cu Banca Mondială, Comisia
Europeană și alţi creditori și donatori. Leancă remarcă fap tul că în
cadrul noului program, Republica Moldova nu are nevoie de
împrumuturi de la FMI, deoarece BNM are suficiente rezerve
valutare.
http://eco.md/index.php/rss/item/2195-o-misiune-de-evaluare-a-fmi-vinem%C3%A2ine-la-chi%C5%9Fin%C4%83u

„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”

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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