
În perioada 1 - 31 ianuarie 2017, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a 
continuat să monitorizeze implementarea propunerilor incluse în 
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1.1. Ocuparea informală și salariile în plic, în vizorul experților 

de la consiliul economic 

A fost creat al patrulea Grup de Lucru din cadrul Consiliului Eco-

nomic. Președintele acestuia a fost ales Vladislav Caminschi, di-

rector executiv al Confederației Naționale a Patronatelor din Mol-

dova. Acest Grup de lucru se va axa pe identificarea soluțiilor de 

combatere a fenomenului “salariilor în plic” și a ocupării in-

formale. 

Din grup fac parte reprezentanții asociațiilor de business, auto-

rităților administrației publice, comunității donatorilor și experți 

naționali.    Potrivit reprezentanților Grupului de Lucru, în Mol-

dova cel mai mare procent de angajări nedeclarate și a “salariilor 

în plic” se atestă în agricultură, construcții și comerț. Acest feno-

men are mai multe efecte negative. Statul ratează venituri la bu-

get, scade încrederea oamenilor în sectorul public, sporește presi-

unea asupra sistemului de asigurări sociale. Cresc riscurile sociale 

pentru angajați, iar concurența în sectorul privat devine neloială. 

Cauzele acestei situații spun experții, sunt corupția, neîncrederea 

în sectorul public, costul și insuficiența forței de muncă, regle-

mentările excesive, dar și avantajele acestei situații atât pentru 

angajat cât și pentru angajator. 

Reprezentanții Grupului de Lucru urmează să analizeze în detalii 

fiecare componentă a fenomenului muncii informale și a plății 

“salariului în plic”, în cadrul unor subgrupe tehnice. 

 
Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: 
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=342&t=/
Activitati/Subiecte-pe-agenda/OCUPAREA-INFORMALA-I-
SALARIILE-IN-PLIC-IN-VIZORUL-EXPERILOR-DE-LA-
CONSILIUL-ECONOMIC 
 

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei 
Naţionale de Business    2012 – 2013 

http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=342&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/OCUPAREA-INFORMALA-I-SALARIILE-IN-PLIC-IN-VIZORUL-EXPERILOR-DE-LA-CONSILIUL-ECONOMIC
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=342&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/OCUPAREA-INFORMALA-I-SALARIILE-IN-PLIC-IN-VIZORUL-EXPERILOR-DE-LA-CONSILIUL-ECONOMIC
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=342&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/OCUPAREA-INFORMALA-I-SALARIILE-IN-PLIC-IN-VIZORUL-EXPERILOR-DE-LA-CONSILIUL-ECONOMIC
http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=342&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/OCUPAREA-INFORMALA-I-SALARIILE-IN-PLIC-IN-VIZORUL-EXPERILOR-DE-LA-CONSILIUL-ECONOMIC
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1.2. GUVERNUL A APROBAT O SERIE DE SCUTIRI DE LA 

ACHITAREA TAXEI DE STAT PENTRU DEPUNEREA CERE-

RILOR DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 11 ianuarie 2017, o 

serie de modificări legislative care vizează cazurile de scutire 

de la încasarea taxei de stat pentru cererile de chemare în 

judecată. 

Completările efectuate au fost necesare pentru a facilita ac-

cesul la justiție prin reducerea costurilor şi cheltuielilor afe-

rente. 

Conform noilor prevederi, vor fi scutite de plata taxei de stat victi-

mele violenței în familie, care se adresează în instanță pentru repa-

rarea prejudiciului material sau moral. 

Totodată, nu vor achita plata pentru procesul de judecată persoa-

nele care au avut de suferit în urma unor infracțiuni și solicită 

repararea daunelor produse. 

Proiectul de lege, de asemenea, prevede scutirea de la plata taxei 

de stat a agenților economici care solicită de la instanța de jude-

cată declararea nulității actelor emise de organele administrației 

publice, de întreprinderile şi organizațile care prestează servicii 

de interes public. 

În prezent, această taxă constituie 200 de lei. Totodată, au fost 

operate modificări la calcularea taxei pentru examinarea litigiilor 

economice, aceasta va constitui 3% din suma totală a acțiunii 

civile. 

Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru adop-

tare. 

Sursa: http://unimedia.info/stiri/permalink-126093.html  

http://unimedia.info/stiri/permalink-126093.html
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1.3. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice 

proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și comple-

tarea Hotărîrii Guvernului nr.948 din 25 noiembrie 2013 

Proiectul menționat vizează completarea actului guvernamental 

prenotat cu anexa nr.3, prin care va fi aprobat planul de acțiuni 

pentru cea dea doua etapă de implementare a Strategiei de dezvol-

tare a comerțului interior pentru anii 2014-2020.  

Proiectul dat a fost elaborat în vederea asigurării continuității în 

implementarea politicii statului în domeniul dezvoltării comerțului 

interior. Totodată, elaborarea proiectului respectiv a fost condiţio-

nată și de necesitatea sistematizării acţiunilor care deja au fost pre-

văzute în Planul de Acțiuni pentru anii 2014-2016 privind imple-

mentarea Strategiei menționate, dar şi trasarea unor noi direcţii de 

dezvoltare a activităţilor din comerţ, care prevăd atît comercializa-

rea produselor, cît şi a serviciilor aferente comerţului - reparaţii, 

închirieri, alimentaţie publică, frizerii, turism etc.  

Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://particip.gov.md/

proiectview.php?l=ro&idd=3854  

 

1.4. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice 

proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.135-

XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată. 

Necesitatea elaborării prezentului proiect de lege derivă din 

Hotărîrea Curții Constituționale nr.27 din 27 septembrie 2016, prin 

care Curtea a declarat neconstituțională sintagma “operate în actele 

de  constituire”, prevăzută la alin.(1) și (2) din art.30 al Legii pri-

vind societățile cu răspundere limitată. Curtea a constatat că, avînd 

în vedere că formarea și activitatea societății cu răspundere limita-

tă se bazează pe voința și încrederea reciprocă a asociaților  

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3854
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3854


există situații în care calitatea de nou asociat a dobînditorului unei 

cote sociale poate fi refuzată de asociații societății cu răspundere 

limitată. Acest refuz însă nu trebuie să afecteze drepturile patrimo-

niale ale dobînditorului părții sociale, acesta fiind îndreptățit să 

primească echivalentul valoric al respectivei părți sociale.  

Potrivit autorului, proiectul de lege propune reglementarea 

dobîndirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părții 

sociale, precum și efectele acesteia în ipoteza în care calitatea de 

asociat a dobînditorului părții sociale poate fi refuzată de asociați. 

La fel, se propune și reglementarea faptului că, pentru înregistra-

rea în Registrul de Stat al persoanelor juridice a modificărilor pri-

vind dobîndirea părții sociale, dobînditorul va prezenta la Camera 

Înregistrării de Stat actul juridic de înstrăinare autentificat notari-

al, fără a fi necesar de prezentat actul de constituire modificat al 

societății cu răspundere limitată și hotărîrea adunării generale a 

asociaților în acest sens. 

Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://particip.gov.md/

proiectview.php?l=ro&idd=3803 

1.5. MINISTERUL ECONOMIEI A ELABORAT ȘI SUPUS CONSULTĂRI-

LOR PUBLICE PROIECTUL HOTĂRÎRII GUVERNULUI CU PRIVIRE LA 

COMPLETAREA ȘI ABROGAREA UNOR HOTĂRÎRI ALE GUVERNU-

LUI.  

Potrivit notei informative a proiectului, la data de 24 iunie 2016, 

la Geneva, Republica Moldova ca stat membru OMC, a depus in-

strumentul de ratificare a Acordului privind Facilitarea Comerțu-

lui, fiind cel de-al 84 membru OMC care a ratificat Acordul.  

Acordul de Facilitare a Comerțului conține o serie de angajamente 

pe care Republica Moldova urmează să le implementeze. Astfel, 

conform articolului 23.2 din Acord, ”Fiecare stat Membru trebuie 

să instituie şi/sau să menţină un comitet naţional de facilitare a 

comerţului sau să desemneze un mecanism exis-
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tent pentru facilitarea atît a coordonării cît şi implementării naţi-

onale a prevederilor prezentului Acord”. 

În acest context, proiectul propune ca Consiliul Economic pe lîngă 

Prim-ministru să îndeplinească rolul Comitetului Național de Fa-

cilitare a Comerțului, totodată fiind completate atribuțiile Consi-

liului Economic cu niște atribuții noi, caracteristice unui Comitet 

de Facilitare a Comerțului. La fel, se propune atribuirea Serviciu-

lui Vamal funcției de coordonare a activităților realizate sub egida 

Comitetului Național de Facilitare a Comerțului. 

Instituirea Comitetului Național de Facilitare a Comerțului are 

drept obiectiv principal coordonarea la nivel național precum și 

implementarea prevederilor Acordului privind facilitarea comerțu-

lui între instituțiile publice și sectorul privat. Totodată, unul dintre 

obiectivele principale ale Comitetului este de facilita cooperarea 

dintre sectorul public și mediul de afaceri în scopul aplicării mă-

surilor de facilitare în schimburile comerciale. 

Pentru mai multe detalii a se vedea linkul:  http://particip.gov.md/

proiectview.php?l=ro&idd=3795 

1.6. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII DRU-

MURILOR A ELABORAT ȘI SUPUS CONSULTĂRILOR PUBLICE PRO-

IECTUL HOTĂRÂRII GUVERNULUI PENTRU APROBAREA REGULA-

MENTULUI TRANSPORTURILOR RUTIERE DE PERSOANE ȘI BAGAJE.  

Reieșind din nota informativă a proiectului, prin Legea nr.150 din 

17.07.2014 a fost aprobat Codul Transporturilor Rutiere, care con-

stituie cadrul juridic necesar pentru elaborarea și aprobarea mai  
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multor acte normative privind activitățile de transport rutier de 

către organul central de specialitate al administrației publice în 

domeniul transporturilor rutiere, inclusiv și aacest Regulament.  

În acest context, întru executarea prevederilor menționate, a fost 

elaborat proiectul Regulamentului transporturilor rutiere de per-

soane și bagaje, care are ca scop stabilirea cadrului normativ 

pentru organizarea și efectuarea transporturilor rutiere de persoa-

ne pe teritoriul Republicii Moldova și stabilește procedurile ne-

cesare pentru aplicarea prevederilor Codului Transporturilor Ru-

tiere, precum și clarificarea prevederilor incluse în acesta referi-

toare la transporturile de pasageri și bagaje.  

Potrivit autorului, printre elementele inovatorii ale proiectului se 

pot menționa reglementările privind clasificarea categoriilor de 

confort a autobuzelor, transporturile de elevi, prezentarea mode-

lelor de acte, ajustările respective referitoare la drepturile și obli-

gațiunile părților, implementarea Sistemului de Management In-

tegrat în procesul tehnologic existent, etc. 

Pentru mai multe detalii a se vedea linkul:  http://

particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3804 

1.7. SERVICIUL VAMAL A ELABORAT ȘI SUPUS CON-

SULTĂRILOR PUBLICE PROIECTUL ORDINULUI SERVI-

CIULUI VAMAL CU PRIVIRE LA APROBAREA NOTELOR 

EXPLICATIVE LA NOMENCLATURA COMBINATĂ A 

MĂRFURILOR.  

Potrivit notei informative, Notele explicative la Nomenclatura 

combinată a mărfurilor sunt elaborate în scopul clasificării uni-

forme a mărfurilor de același gen și a eficientizării controlului 

vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova. 

Proiectul Ordinului are ca obiectiv interpretarea și clasificarea 

uniformă a mărfurilor datorită faptului că acestea conțin explica-

ții cu privire la categoriile de mărfuri care se clasifică 
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la o anumită poziție tarifară. Aceste explicații sunt foarte utile în 

procesul clasificării mărfurilor și sunt bazate pe Notele explicati-

ve ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene. 

Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://

customs.gov.md/ro/content/proiectul-ordinului-serviciului-vamal

-cu-privire-la-aprobarea-notelor-explicative-la 

1.8. SERVICIUL VAMAL A ELABORAT ȘI SUPUS CON-

SULTĂRILOR PUBLICE PROIECTUL ORDINULUI SERVI-

CIULUI VAMAL „REFERITOR LA APROBAREA IN-

STRUCŢIUNII CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE COM-

PLETARE, AUTENTIFICARE ŞI ELIBERARE A CERTIFI-

CATELOR DE ORIGINE PREFERENŢIALĂ A MĂRFURI-

LOR, NORMELOR PRIVIND PROCEDURA DE CONTROL 

A DOVEZILOR DE ORIGINE A MĂRFURILOR LA ACOR-

DAREA PREFERINŢELOR TARIFARE, INSTRUCŢIUNII 

CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE VERIFICARE A DOVE-

ZILOR DE ORIGINE PREFERENŢIALĂ A MĂRFURILOR”.  

Prezentul proiect de Ordin este elaborat în temeiul acordurilor 

internaţionale de comerţ liber la care Republica Moldova este 

parte, Codului vamal, Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 

cu privire la tariful vamal, Hotărîrii Guvernului nr.1599 din 13 

decembrie 2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor şi în 

conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii 

Moldova nr.761 din 17 septembrie 2014 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, 

eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine 

preferenţială a mărfurilor. Potrivit autorului, proiectul de ordin 

menționat a fost elaborat în scopul stabilirii procedurilor de 

aplicare uniformă a prevederilor legale în  
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domeniul certificării și controlului originii mărfurilor la export, 

acordării preferințelor tarifare la import.  

În acest sens, prin prezentul proiect de ordin se stabileşte 

procedura de completare a certificatelor de origine, controlul 

acestora, autentificarea şi eliberarea sau refuzul de eliberare al 

acestora, procedura de prezentare a dovezilor de origine a 

mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare în organele vamale, 

controlul acestora şi acceptarea sau refuzul de accept al acestora, 

procedura de desfăşurare a verificării ulterioare a certificatelor 

de origine a mărfurilor, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe 

factură, documente care constituie obiectul cererilor de asistenţă 

administrativă primite/trimise de către Serviciul Vamal al 

Republicii Moldova. 

Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://

customs.gov.md/ro/content/proiectul-ordinului-serviciului-vamal

-12 
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II. ALTE NOUTĂŢI DE INTERES PENTRU MEDIUL DE 

AFACERI. 

 

2.1. PESTE 2 MILIOANE DE LEI VOR FI ALOCATE APL 

PENTRU ACHITAREA COMPENSAțIILOR VICTIMELOR 

REPRESIUNILOR POLITICE 

Ministerul Finanțelor va aloca autorităților administrației publi-

ce locale suma de 2.459.198 de lei pentru achitarea compensații-

lor a 16 persoane - victime ale represiunilor politice. 

Banii vor fi alocați din contul mijloacelor prevăzute în bugetul 

de stat pentru anul 2017.  
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În cazul în care valoarea bunurilor nu depășește suma de 200-

.000 de lei, plata compensației oate fi eșalonată pe o perioadă 

de până la trei ani, iar dacă valoarea sumei este mai mare, 

atunci compensațiile vor fi plătită pe o perioadă de până la cinci 

ani. 

 

Din suma totală a compensațiilor, 251.401 lei constituie prima 

tranșă pentru persoanele, cărora le-a fost stabilită compensația 

respectivă pentru anul 2016 (raioanele Anenii Noi, Edineț, 

Criuleni), 1.932.976 de lei - pentru plata primei tranșe unice 

persoanelor care au împlinit vârsta de 75 de ani (raioanele Bri-

ceni, Edineț, Orhei, Rîșcani, Taraclia, UTA Găgăuzia) și 274-

.821 de lei pentru plata titlurilor executorii a raionului Cahul și 

municipiul Chișinău. 

Sursa: http://unimedia.info/stiri/peste-2-milioane-de-lei-vor-fi-

alocate-apl-pentru-achitarea-compensatiilor-victimelor-

represiunilor-politice-126841.html  
 
2.2. CUM A REUŞIT FISCUL SĂ RECUPEREZE APROAPE 

UN MILIARD DE LEI 

Pe parcursul anului 2016 organele fiscale au recuperat res-

tanțe de 974,2 milioane lei (cu 95 de milioane lei mai mult ca 

în 2015), aplicând măsurile de executare silită potrivit ca-

drului de reglementare. 

Datele publice arată însă o fluctuaţie semnificativă a mări-

mii restanţei la Bugetul Public Național aferentă plăților 

administrate de Serviciul Fiscal de Stat. 

Astfel după o creştere cu circa 30% în luna ianuarie, până la 1,31 

miliarde de lei, a urmat o scădere lentă a restanţelor până la 1,08 

miliarde lei la finele lunii mai, după care s-a întâmplat o creştere 

bruscă cu circa 75%, până la 1,85 miliarde lei la finele lunii sep-

tembrie, scrie mold-street.com. 
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În consecinţă la finele anului trecut s-a înregistrat cea mai mică 

restanţă din ultimii şapte ani. Potrivit Fiscului pe 31 decembrie 

2016 restanța la plățile de bază la Bugetul Public Național con-

stituia 948,5 milioane de lei. Faţă de nivelul de la 31 decembrie 

2015 restanţa a scăzut cu 54 milioane lei sau cu 5,4%.  

Într-un răspuns oferit  pentru Mold-Street, administraţia Fiscu-

lui nu oferă o explicaţie a fluctuaţiilor mari pe parcursul unui an 

a restanţei.  

"Practica anilor precedenți arată, că pe parcursul anului mări-

mea restanțelor flotează, înregistrând după situație atât creștere, 

cât și descreștere", susţine autorităţile fiscale. Totodată acestea 

susţin că moratoriul asupra controalelor de stat nu a influențat 

dinamica restanțelor. 

"La diminuarea restanței a dus atât conformarea benevolă la 

achitarea obligațiilor fiscale, cât și rezultatul aplicării măsurilor 

de executare silită", se arată în răspunsul Fiscului. 

De altfel datorită măsurilor de executare silită autorităţile fiscale 

au recuperat în 2016 restanțe de 974,2 milioane lei, susţin auto-

rităţile. 

Potrivit administraţiei fiscale o apreciere obiectivă a mărimii 

restanțelor poate fi făcută analizând ponderea restanțelor în su-

mele încasate la buget. 

Astfel în anul 2015 acest indicator a constituit 3,99%, iar în anul 

2016 acest indicator s-a diminuat cu 0,56 puncte procentuale și 

constituie 3,43%, oferă o explicaţie a fluctuaţiilor mari pe par-

cursul unui an a restanţei.  

"Practica anilor precedenți arată, că pe parcursul anului mări-

mea restanțelor flotează, înregistrând după situație atât creștere, 

cât și descreștere", susţine autorităţile fiscale. Totodată acestea 

susţin că moratoriul asupra controalelor de stat nu a influențat 

dinamica restanțelor. 
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"La diminuarea restanței a dus atât conformarea benevolă la 

achitarea obligațiilor fiscale, cât și rezultatul aplicării măsurilor 

de executare silită", se arată în răspunsul Fiscului. 

Sursa: http://unimedia.info/stiri/cum-a-reusit-fiscul-sa-

recupereze-aproape-un-miliard-de-lei-126681.html  
 
 
2.3. ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA MEMBRILOR CONSI-

LIULUI NAŢIONAL PENTRU PARTICIPARE 

Guvernul Republicii Moldova își continuă angajamentul de a edi-

fica și consolida un dialog viabil cu societatea civilă în procesul 

de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a 

documentelor de politici strategice. 

În temeiul pct. 7 al Regulamentului Consiliului Național pentru 

Participare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 11 din 19 ianua-

rie 2010, precum și ca urmare a revizuirii mecanismului de forma-

re și funcționare a Consiliului, Guvernul lansează concursul pu-

blic de selectare a noilor membri. 

Membrii Consiliului Național pentru Participare trebuie să întru-

nească următoarele criterii obligatorii: 

1) sunt reprezentanți ai societății civile: exponenți ai coalițiilor 

platformelor, alianțelor, organizațiilor-umbrelă, centrelor de resur-

se pentru organizațiile neguvernamentale și ai organizațiilor de 

cercetare care au menirea să faciliteze participarea părților intere-

sate la procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evalua-

re și actualizare a documentelor de planificare strategică; 

2) nu dețin funcții de demnitate publică; 

3) organizațiile pe care le reprezintă sunt înregistrate în Registrul 

de stat al organizațiilor necomerciale. 

Va constitui un avantaj: 

1) absolvirea unor programe de formare în domeniu; 

2) perioada de activitate/experiența acumulată; 

3) performanțele înregistrate; 
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4) participarea la diferite proiecte; 

Participanții la concurs vor depune următoarele documente: 

a)   scrisoare de motivație semnată de către conducătorul organi-

zației; 

b)   curriculum vitae al persoanei delegate să reprezinte organiza-

ția în Consiliu; 

c)   informații privind activitatea organizației; 

d)   copie a certificatului de înregistrare (în cazul organizațiilor 

înregistrate la Ministerul Justiției sau la alte autorități publice, 

conform competenței). 

Dosarele de participare vor fi prezentate până la data de 20 febru-

arie 2017, ora 17:00, pe adresa: str. Piața Marii Adunări Naționa-

le 1, Chișinău, Republica Moldova, MD-2033, Cancelaria de Stat 

sau la adresa electronică: ludmila.catan@gov.md. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de 

primirea documentelor, Ludmila CATAN, tel. de contact: 022/250

-391. 

Hotărârea Guvernului nr. 11 din 19 ianuarie 2010 cu privire la 

crearea Consiliului Național pentru Participare; 

Dispoziția Guvernului nr. 3-d din 18 ianuarie 2017  

Sursa: http://particip.gov.md/libview.php?l=ro&idc=470&id=771  

 

2.4.  LA CHIȘINĂU VA FI ORGANIZAT UN BUSINESS FO-

RUM CU PARTICIPAREA MEDIULUI DE AFACERI DIN 

MOLDOVA ȘI AUSTRIA 

9 ianuarie, Chișinău – Aspectele colaborării comercial-

economice moldo-austriece, precum și posibilitățile de 

extindere a acestora pe diferite dimensiuni, au fost dis-

cutate astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, 

ministru al Economiei, în cadrul unei întrevederi Chris-

tine Freilinger, Ambasadorul Austriei în țara noastră.  
În context, diplomatul austriac a menționat că autoritățile 

de la Viena sunt interesate în dezvoltarea relațiilor dintre  
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Republica Moldova și Austria, care au o istorie de succes 

pe parcursul ultimelor ani, inclusiv prin realizarea unor noi 

proiecte investiționale în construcții, infrastructură, IT, 

medicină, educație, turism, alte domenii. În scopul impul-

sionării acestor relații, în perioada 2 - 4 februarie curent, 

la Chişinău, va fi organizat un business forum cu participa-

rea mediului de afaceri din ambele state, inclusiv companii 

austriece care activează în România și intenționează să -și 

extindă afacerile pe piața moldovenească, cât și 20 între-

prinderi noi din Austria, care consideră piața Republicii 

Moldova una atractivă pentru  investiții. 

  

Viceprim-ministrul Octavian Calmîc a apreciat stadiul ac-

tual al relațiilor comercial-economice dintre două state, 

menționând că o platformă bună pentru impulsionarea 

acestora la constituit și forumul investițional „Ziua oportu-

nităților investiționale şi de afaceri a Republicii Moldova”, 

organizat acum doi ani  la București de Ministerul Econo-

miei pentru companiile austriece care activează în Româ-

nia. 

  

 Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat, în Republi-

ca Moldova își desfășoară activitatea 96 întreprinderi cu 

capital austriac, valoarea investițiilor în capitalul social 

fiind de circa 404 milioane lei. După valoare capitalului 

investit, Austria se află pe locul 9 printre țările partenere 

ale Republicii Moldova. 
Sursa: http://www.mec.gov.md/ro/content/la-chisinau-va-fi-
organizat-un-business-forum-cu-participarea-mediului-de-
afaceri-din  
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