AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS

BULETIN INFORMATIV
Nr. 110 (1-31 octombrie 2018)
Noutăţi legislative şi alte ştiri

În perioada 1 – 31 octombrie 2018, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze
implementarea propunerilor incluse în Agenda Naţională de Business. Acest buletin conţine
monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor privind implementarea priorităţilor stabilite
în Agenda Naţională de Business, conţine alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri.
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În luna octombrie, echipa ANB a organizat la 26 și 31 octombrie în colaborare cu
filialele Orhei și, respectiv, Edineț ale Camera de Comerț și Industrie și cu sprijin
din partea CIPE (Center for International Private Enterprise), mese rotunde la care s-
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au întrunit agenți economici din regiunea Orhei și Edineț pentru a discuta ”Controlul
de stat pe hîrtie și în practică: Soluțiile businessului pentru diminuarea riscurilor de
corupție în procesul controlului de stat”, precum și reprezentanţi ai administrației
publice locale și mass-media.

Constatările făcute de către oamenii de afaceri participanți nu au fost din cele mai
optimiste, punctând mai multe probleme și lacune din experiențele lor cu organele
de control. Agenții economici percep controalele ca sancțiune, iar prin frecvența și
modul de desfășurare, verificările creează obstacole în activitatea acestora. O astfel
de abordare a organelor de control, interacțiunea frecventă cu inspectorii, legile
imperfecte care reglementează activitatea de întreprinzător, neîncrederea în justiție,
creează condiții pentru apariția riscurilor de corupție.

Schimbările frecvente în legislație și interpretările diferite ale normelor legale îi fac
vulnerabili în fața inspectorilor care vin cu controlul la companii. Totodată, agenții
economici nu au la cine să se adreseze după consultații și obținerea unor informații
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cum ar trebui să acționeze într-o anumită situație pentru a corespunde cerințelor
legislației în vigoare.
Organele de control care activează la nivel
local, în mod special agenții constatatori
din cadrul administrațiilor publice locale,
efectuează controlul fără respectarea
principiilor și procedurilor generale de
desfășurare a controalelor de stat. Aceștia
vin la companii fără anunțarea prealabilă și
aplică sancțiuni neîntemeiate.
Pentru a combate corupția în procesul
verificărilor de stat și dezvolta economia,
businessul
invocă
necesitatea
unei
deschideri mai mari în activitatea organelor
de control, transparență și asigurarea accesului la informații publice care interesează
și vizează agenții economici. În cadrul fiecărui organ de control este oportun de
instituit subdiviziuni sau personal care să consulte businessul. La fel, agenții
economici au nevoie de mai multe instruiri tematice pentru a cunoaște și înțelege
toate prevederile legale ce reglementează activitatea de întreprinzător.
La nivel local, businessul are nevoie de instituirea unui ghișeu unic destinat agenților
economici unde pot fi obținute toate actele permisive și alte documente necesare
activității lor.
Soluțiile formulate de reprezentanții businessului vor duce la diminuarea acestor
riscuri de corupție și la edificarea unui sistem al controlului de stat eficient și
transparent. Aceste soluții trebuie să fie pe agenda priorităţilor autorităților publice,
care au demarat reforma sistemului controlului de stat.
Totodată, și businessul din Moldova are angajamentul de a elabora și implementa
standarde
de
conformitate
anticorupție, de integritate și de
etică în afaceri. Companiile
trebuie să dispună de instrumente
interne, care i-ar ajuta să
identifice riscurile de apariție a
corupției în relațiile cu instituțiile
statutului, cât și în relațiile cu
alte companii, precum și să
stabilească proceduri obligatorii
de urmat pentru angajații
companiei în cazul apariției unui
astfel de risc.
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REGULAMENTUL PRIVIND ACHIZIȚIA BUNURILOR
SERVICIILOR PRIN CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

ȘI

Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărârii
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și
serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri și proiectul Hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.
Potrivit autorului, necesitatea elaborării acestor Regulamente pornește de la noile
prevederi din legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, adoptate de Parlamentul
Republicii Moldova adoptate la data de 26 iulie 2018.
Prin aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea
ofertelor de prețuri se urmărește, corelarea cadrului normativ secundar la noile
prevederi, digitalizarea achizițiilor de bunuri și servicii în cadrul COP, înlăturarea
problemelor care subminează în prezent eficiența sistemului de achiziții publice.
Regulamentul vine să simplifice procesul de depunere, examinare și evaluare a
ofertelor prin stabilirea unor instrumente electronice noi, cum ar fi derularea
procedurilor exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registru
de stat al achizițiilor publice” (MTender), fie prin Documentul Unic de Achiziții
European. Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri şi servicii prin
cererea ofertelor de preturi va fi precedată de licitația electronică.
Prin aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări se va
reglementa un mecanism eficient și transparent de achiziții publice, care va asigura
procurarea lucrărilor, cât și elaborarea documentației de proiectare a lucrărilor, de
construcții de orice categorie și instalațiile aferente acestora, precum și pentru
lucrările de intervenție în timp la construcțiile existente (modernizări, restaurări,
modificări, transformări, consolidări, extinderi și reparații capitale), pentru
necesitățile uneia sau câtorva autorități contractante.
Potrivit autorului, noile Regulamente vor fi benefice atât pentru autoritățile
contractante, cât și pentru operatorii economici, fiind promovată concurența,
transparența, tratamentul non-discriminatoriu și competitiv indiferent de locul
desfășurării achiziției publice (la nivel național, regional sau local), asigurarea unei
competiții mai mari și utilizarea eficientă a banilor publici.
Utilizarea platformelor electronice online pentru efectuarea achizițiilor publice
reprezintă una din soluțiile propuse de mediul de afaceri pentru diminuarea riscurilor
de corupție incluse în Agenda Anticorupție a Businessului din Republica Moldova
2017 – 2018 (Riscul IV: achiziții publice câștigate după interese și apartenență
politică / Soluțiile businessului: Toate achizițiile publice on-line).
Pentru mai multe detalii, proiectele pot fi accesate la următoarele linkuri:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5792
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5860
Regulamentul privind achizițiile de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri
vine să simplifice procesul de depunere, examinare și evaluare a ofertelor prin
stabilirea unor instrumente electronice noi, cum ar fi: • derularea procedurilor
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exclusiv prin utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registru de stat al
achizițiilor publice” (MTender); • Documentul Unic de Achiziții European, care
constă în declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la
îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție iar în cazul clasării ofertei pe primul
loc, se obligă să furnizeze toate documentele solicitate de către autoritatea
contractantă în anunțul de participare. Declarația respectivă, substituie prezentarea
documentelor de calificare a operatorilor economici până la deschiderea ofertelor cu
post-calificarea; • atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri şi
servicii prin cererea ofertelor de preturi este precedată de licitația electronică, care se
va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei: 1. exclusiv pe preț, în cazul
în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț; 2. pe preț
și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în
documentația de atribuire.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr18_141.pdf

REGULAMENTULUI
PRIVIND
ACREDITAREA
PLATFORMELOR ELECTRONICE DE ACHIZIȚII ÎN CADRUL
SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT „REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE” (MTENDER)
Pentru asigurarea bazei tehnice pentru desfășurarea transparentă a achizițiilor
publice, în cadrul ședinței din 3 octombrie Guvernul a aprobat Regulamentului
privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului
informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), care
stabilește condițiile și procedura de acreditare a platformelor electronice de achiziții,
inclusiv condițiile și procedura de acreditare și sistare a acreditării și atribuțiile
Comisiei de acreditare a PEA.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr16_146.pdf

REGULAMENTULUI PRIVIND MODUL DE ȚINERE A
REGISTRULUI DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE FORMAT
DE SISTEMUL INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT „REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE” (MTENDER)
În cadrul aceleeași ședințe a fost adoptat Regulamentului privind modul de ținere a
Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional
automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), care stabilește
reguli de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul
Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) în
scopul organizării și desfășurării procedurilor de achiziție publică și proceselor
aferente acestora, formarea registrului contractelor și procedurilor de achiziție
publică, stabilirea cerințelor minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la
introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de
achiziție publică și celei adiacente, cerințelor minime față de echipamentul tehnic și
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de program față de utilizatorii SIA RSAP MTender. Proiectul descrie drepturile și
obligațiile participanților la Sistemul MTender, interacțiunea cu alte sisteme
informaționale de stat, precum: Registrul de stat al populației, Registrul de stat al
unităților de drept, Sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, Sistemul
informațional trezorerial – pentru schimbul de informație privind disponibilitatea
alocațiilor bugetare, informației privind datele contractului de achiziție, datelor
privind executarea contractului, plăților efectuate și altele.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17_143.pdf

MODIFICAREA HOTĂRÎRII GUVERNULUI NR. 560/2012 CU
PRIVIRE LA CENTRELE DE NOTIFICARE ȘI INFORMARE ALE
OMC ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
în scopul asigurării îndeplinirii obligaţiilor Republicii Moldova şi respectarea
principiilor Acordurilor privind Achiziţiile Publice Guvernamentale al OMC, se
creează Centrul de notificare şi informare al OMC în domeniul achiziţiilor publice,
care va fi responsabil de : • prezentarea datelor statistice pentru anexa nr. 4, 5 şi 6
din oferta de aderare a Republicii Moldova la Acordul privind Achiziţiile Publice
Guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, separat pe bunuri, servicii
şi servicii de construcţii; • acordarea suportului metodologic entităţilor contractante
pentru publicarea anunţurilor, care depăşesc pragurile prevăzute în Acordul privind
Achiziţiile Publice Guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului; •
expunerea/coordonarea sau avizarea notificărilor membrilor OMC, transmise în
modul prevăzut Republicii Moldova pentru examinare şi informarea, în caz de
necesitate, a ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale de resort şi
agenţilor economici, despre eventualele modificări în legislaţia din domeniul
achiziţiilor publice, ajustări sau noi oportunităţi de accesare a pieţelor ţărilor
membre; • propune/avizează modificările la actele normative în vigoare care nu
corespund acordului privind achiziţiile publice al OMC; • elaborarea notificărilor
privind modificările aduse cadrului juridic relevant domeniului OMC, în
conformitate cu prevederile Acordul privind Achiziţiile Publice Guvernamentale al
OMC.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_168.pdf

APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU O GUVERNARE
DESCHISĂ PENTRU PERIOADA ANILOR 2019-2020
Cancelaria de Stat a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărârii
Guvernului cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă
pentru perioada anilor 2019-2020.
Potrivit autorului, proiectul este elaborat în scopul realizării obiectivelor privind
guvernarea deschisă enunțate în componenta ”Responsabilizarea administrației
publice” din Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020.
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Scopul planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă 2019 – 2020 este asigurarea
unei guvernări transparente, responsabile și eficiente prin îmbunătățirea proceselor
decizionale, participative și a dialogului cu cetățenii. Planul de acțiuni conține
activități în vederea sporirii accesului la informație, îmbunătățirea dialogului cu
societatea civilă, modernizarea serviciilor publice și responsabilizarea administrației
publice.
Una din acțiunile de bază prevăzute în Plan se referă la sporirea transparenței
bugetare și achizițiilor publice. În acest sens, se vor întreprinde măsuri pentru
asigurarea accesului la datele privind implementarea contractelor de achiziție
publică prin publicarea contractelor, modificărilor, facturilor, rapoartelor privind
gradul de implementare și a costului final al achiziției.
Realizarea acestor acțiuni din Plan corespunde soluțiilor propuse de mediul de
afaceri pentru diminuarea riscurilor de corupție (Riscul IV: achiziții publice
câștigate după interese și apartenență politică), incluse în Agenda Anticorupție a
Businessului din Republica Moldova 2017 – 2018. În viziunea businessului
informațiile privind încheierea, executarea și monitorizarea contractelor de achiziții
publice trebuie să fie deschise, prin publicarea pe web a tuturor contractelor de
achiziții publice, documentelor fiscale, precum și rapoartele privind monitorizarea
executării contractelor de achiziții publice.
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5846

PLANULUI SECTORIAL ANTICORUPȚIE
AGROALIMENTAR PENTRU ANII 2018-2020

ÎN

DOMENIUL

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat și supus
consultărilor publice proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului
sectorial anticorupție în domeniul agroalimentar pentru anii 2018-2020.
Potrivit autorului, Planul sectorial anticorupție în domeniul agroalimentar a fost
elaborat reieșind din prevederile pct.28 din Planul de acțiuni pentru pilonii Strategiei
naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020, aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 și în conformitate cu Hotărârea Guvernului
nr. 676 din 29.08.2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare și coordonare a
planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020.
Necesitatea elaborării unui Plan de acțiuni anticorupție la nivel sectorial a reieșit din
constatările evaluărilor naționale și internaționale care au scos în evidență faptul că
la moment nu există abordări speciale consacrate problemelor specifice de corupție
în documentele de politici în domeniul agroalimentar, sau dacă există, aceste
abordări au un caracter fragmentar și nu sunt corelate cu documentele strategice
anticorupție sau problemele reale ale sectorului.
Planul sectorial de acțiuni cuprinde 4 priorități ale sectorului agroalimentar, care se
axează pe asigurarea integrității profesionale și instituționale, realizarea eficientă a
funcțiilor de reglementare și de elaborare a politicilor, gestionarea eficientă a
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patrimoniului instituțiilor de stat, asigurarea transparenței, cooperării cu sectorul
asociativ.
Printre activitățile Planului, care sunt tangente cu soluțiile propuse de mediul de
afaceri în Agenda Anticorupție a Businessului din Republica Moldova 2017 – 2018,
notăm:
− Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de
integritate profesională în sectorul agroalimentar;
− Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării politicilor în sectorul
agroalimentar;
− Consultarea cetăţenilor, entităților economice, asociaţiilor, altor părţi interesate;
− Examinarea recomandărilor cetăţenilor, entităților economice, asociaţiilor, altor
părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii în sectorul
agroalimentar;
− Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în sectorul
agroalimentar;
− Aplicarea principiilor eguvernare de către instituțiile de stat în sectorul
agroalimentar;
− Exploatarea și dezvoltarea Sistemelor Informatice Automatizate în sectorul
agroalimentar;
− Instituirea sistemului de depunere online a dosarelor de solicitare a sprijinului
financiar în sectorul agroalimentar;
− Sistemul de calitate antimită ISO 37001 : 2016.
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5826

CONTROLUL DE STAT EFECTUAT ÎN BAZA ANALIZEI
RISCURILOR PENTRU DOMENIUL SECURITĂȚII ŞI SĂNĂTĂŢII
ÎN MUNCĂ
În cadrul ședințelor din 3 și 17 octombrie 2018, Guvernul a aprobat Metodologia
privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității şi
sănătăţii în muncă.
Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Metodologia dată este elaborată în
conformitate cu Metodologia generală privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
379/2018.
Metodologia se aplică pentru efectuarea controlului de stat al respectării legislaţiei
cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă de către angajatori, indiferent de tipul
de proprietate al unităților supuse controlului și de domeniul lor de activitate.
În cadrul metodologiei găsiți informație despre stabilirea criteriilor de risc, gradarea
intensităţii riscului, ponderarea criteriilor, întocmirea și implementarea planului
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controalelor, elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare
și altele.
Controlul de stat asupra respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă a fost distribuit în competenţele mai multor organe de control, pentru
domeniile cărora au fost stabilite gradele de risc conform criteriului pericolul de
accidentare aferent domeniului de activitate (consultați Anexa Metodologiei):
1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
2. Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei
3. Agenția Naţională pentru Sănătate Publică
4. Inspectoratul pentru Protecția Mediului
5. Agenția Națională Transport Auto
6. Autoritatea Aeronautică Civilă
7. Agenția Navală
8. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
9. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației
10. Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
Mai multe detalii găsiți la adresa:
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_1_10.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_110.pdf
Subiectul reducerii lista actelor din domeniul securității şi sănătății în muncă care
pot fi solicitate în cadrul unui control a fost discutat la 3 octombrie și în cadrul
Platformei Consiliului Economic cu reprezentați ai mediului de afaceri, instituții ale
statului, sindicate și experți internaționali, care au venit cu propuneri de a fi excluse
cerințele exagerate și au înaintat altele mai puțin stringente pentru unele domenii de
activitate cu risc redus și întreprinderi mai mici.
Mai multe detalii la adresa:
https://consecon.gov.md/2018/10/03/lista-actelor-pe-care-trebuie-sa-le-prezinteagentul-economic-inspectorului-muncii-va-fi-redusa/
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ALTE ȘTIRI LEGISLATIVE ECONOMICE
ACTIVITATEA ÎN BAZA PATENTEI DE ÎNTREPRINZĂTOR VS
CEA INDEPENDENTĂ ÎN DEMENIUL COMERȚULUI CU
AMĂNUNTUL
Unul din subiectele dezbătute pe platforma Consiliului Economic în luna octombrie
a fost trecerea de la activitatea în bază de patentă la cea independentă, normă legală
care trebuie să intre în vigoare începând cu anul 2019, care a întrunit reprezentanți ai
deținătorilor de patentă ce practică comerțul cu amănuntul și reprezentanții
Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, ai Ministerului Economiei și
Infrastructurii, Cancelariei de Stat.
Deși această prevedere presupune asigurarea evidenței contabile într-un mod
simplist, compensarea cheltuielilor suportate pentru procurarea mașinilor de casă și
de control utilizate în activitate prin metoda diminuării sumei impozitului pe venit
din prima perioadă fiscală a cheltuielilor suportate pentru procurarea mașinilor de
casă, totuși reprezentanții deținătorilor de patentă din domeniul dat atestă
constrângeri care dezavantajează forma independentă de întreprinzător și solicită
prelungirea termenului de valabilitate a patentei și practicarea comerțului cu
amănuntul fără utilizarea aparatului de casă.
https://consecon.gov.md/2018/10/04/detinatorii-de-patenta-in-dialog-cu-institutiilestatului-pe-platforma-consiliului-economic/

„START PENTRU TINERI: O AFACERE DURABILĂ LA TINE
ACASĂ”
La 10 octombrie 2018 Guvernul a aprobat Programului „START pentru TINERI: o
afacere durabilă la tine acasă”. Implementarea Programului menționat se atribuie
Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în
coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Programul va fi susținut
financiar din contul resurselor financiare bugetare și are drept scop integrarea
tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și
dezvoltării afacerilor sustenabile, țintind:
1)stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor;
2) dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin asigurarea suportului
informațional, consultativ și educațional;
3)susținerea financiară a tinerilor pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri, cu
accent sporit pe afacerile inovative care sunt alineate sau ar contribui la dezvoltarea
durabilă;
4) facilitarea implementării inovațiilor, transferului tehnologic și de knowhow;
5) creșterea numărului întreprinderilor active și a locurilor de muncă în zonele
rurale.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_1_11.pdf
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La 10 octombrie a.c., Guvernul a aprobat în cadrul ședinței proiectul de lege pentru
ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia
Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi
evaluare funciară, propus de Banca Mondială în sumă de 30,1 milioane euro, care
are drept obiectiv îmbunătățirea calității și transparenței sistemului de administrare
a terenurilor și evaluare a proprietății.
Mai multe detalii găsiți la adresa:
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_2_1.pdf

DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI
În scopul liberalizării transporturilor în regim bilateral și tranzit, Guvernul a adoptat
pe parcursul lunii octombrie în cadrul mai multor ședințe semnarea actelor ce țin de
transporturile de persoane neregulate şi mărfuri în regim bilateral, tranzit, precum şi
în/din ţări tetra, care se vor efectua fără autorizaţii de transport, ceea ce va dezvolta
transportul rutier, schimbul de mărfuri şi va facilita călătoriile persoanelor, va
permite sporirea competitivității operatorilor de transport rutier la nivel regional,
precum și va permite reducerea poverii administrative, inclusiv reducerea costurilor
operaționale.
Mai multe detalii găsiți la adresele:
Aprobarea semnării Acordului privind amendarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul rutier
internaţional
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr18_142.pdf
Aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea și completarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la
traficul auto internațional
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_1_11.pdf
Inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Consiliul de Miniştri al Bosniei și Herțegovinei privind transporturile
rutiere internaționale de pasageri și de mărfuri și acordarea împuternicirilor pentru
negocierea acestuia
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr13_161.pdf
O veste bună pentru agenții economici care au nevoie de o rețea rutieră sigură pentru
a-și transporta mărfurile produse este inițierea negocierilor asupra proiectelor
acordurilor de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Industrială şi
Comercială din China (ICBC) privind proiectele „Reabilitarea drumului național
M5, Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu
Ucraina, sectorul Criva - Bălți” și „Reabilitarea drumului național R13, Bălți –
Florești – R14”.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_88.pdf
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