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Precizări ale Ministerului 
Economiei privind impactul 
situaţiei din regiune asupra 
economiei naţionale
În contextul situaţiei din ucraina şi 
îngrijorărilor semnalate de către publicul larg 
în legătură cu prezenţa anumitor produse de 
consum în magazinele din republica moldova, 
ministerul economiei poartă discuţii intense cu 
asociaţiile de business, sectoarele economice 
şi colegii de la ministerul agriculturii şi 
Industriei alimentare.

Produsele importate din Ucraina, Rusia şi Belarus vor 
fi substituite cu produse de pe alte pieţe, inclusiv ţările 
Uniunii Europene. Guvernul deja a aprobat eliminarea 
obligativităţii certificării de către aNSa a produselor ali
mentare şi de strictă necesitate, importate din UE, care 
dispun de certificare europeană.

La capitolul exporturi, impactul exporturilor în cele 
trei ţări susmenţionate asupra activităţii mediului de 
afaceri este nesemnificativ. Valoarea totală a expor
tului Republicii Moldova în Ucraina constituie 3%, în 
Belarus, la fel, circa 3%, iar în Federaţia Rusă 8,8%, 
dintre care mai bine de un sfert constituie reexporturi. 
Pentru reorientarea pe alte pieţe, Organizaţia pentru 
dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici si Mijlocii 
(ODIMM) pune la dispoziţia antreprenorilor o serie de 
programe de internaţionalizare. O bună parte din IMM 
deja exportă pe piaţa UE. astfel, există practici bine 
definite şi organizaţiile de profil pot asista agenţii eco
nomici în acest sens.

Cât priveşte importurile, Republica Moldova importă din 
Belarus circa 2% din produse, circa 9,3% din Ucraina şi 

14% din Federaţia Rusă, unde mai mult de jumătate din 
produsele importate sunt resursele energetice. Pentru 
produsele importate din aceste ţări există alternative. 
Ministerul Economiei a discutat cu importatorii şi reţelele 
de comercializare care dau asigurări că dispun de sufi
ciente stocuri în depozite şi poartă discuţii cu partenerii 
lor din alte ţări pentru a substitui produsele de pe pieţe
le alternative. La moment, nu se atestă un risc asupra 
situaţiei macroeconomice a ţării şi nu există riscuri ca 
anumite categorii de produse să dispară din magazine.
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Sistemele alternative de 
energie electrică vor putea 
fi amplasate pe terenurile 
agricole, fără a fi necesară 
schimbarea destinaţiei
proiectul care permite amplasarea pe 
terenurile cu destinaţie agricolă a sistemelor 
fotovoltaice solare, fără a fi necesară 
schimbarea destinaţiei, a fost adoptat cu votul 
a 80 de deputaţi.

“Proiectul de lege prevede modificări şi completări la ar
ticolul Nr. 36 şi Nr. 83 din Codul Funciar, fapt ce ar permite 
construcţia sistemelor fotovoltaice solare pe terenuri agri
cole, fără a fi necesară schimbarea destinaţiei acestora 
în terenuri pentru construcţii, dar şi eliminarea interdicţiei 
retragerii terenurilor agricole de calitate superioară din 
circuitul agricol pentru necesităţile construcţiei instalaţiilor 
eoliene”, a menţionat autorul proiectului, preşedintele Co
misiei agricultură şi industrie alimentară, Vladimir Bolea.

Beneficiile modificărilor constau în acoperirea deficitu
lui de energie electrică generat de surse locale, crearea 

locurilor de muncă la nivel local, majorarea veniturilor 
bugetelor locale atât din contul impozitelor locale achita
te, cât şi a bugetului de stat din contul taxelor TVa.

Potrivit documentului, instalaţiile fotovoltaice vor putea 
fi fixate la sol prin structură metalică şi nu prin utilizarea 
betonului armat sau al altui tip de materiale de construc
ţie. astfel, sunt prevăzute măsuri pentru a conserva şi a 
spori fertilitatea solului.
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Acordul multilateral pentru 
schimbul de informaţii privind 
conturile financiare a fost 
ratificat
parlamentul a ratificat acordul multilateral 
al autorităţilor competente pentru schimbul 
automat de informaţii privind conturile 
financiare, comunică moldpres.

aderând la acest document, Republica Moldova va pu
tea efectua schimbul de informaţii în scopul identificării 
persoanelor fizice sau entităţilor care se eschivează de 
la declararea veniturilor şi plata impozitelor prin transfe
rul banilor în conturile din străinătate.

astfel, urmează a fi perfectată o listă a statelor cu care 
va fi realizat în mod automat schimbul respectiv de infor
maţii. Până în prezent, la acordul multilateral al autorită
ţilor competente pentru schimbul automat de informaţii 
privind conturile financiare au aderat 114 state.

Schimbul va cuprinde informaţii pentru identificarea 
persoanei (nume, adresă, cod fiscal), informaţii referi
toare la numărul contului, numele şi numărul de identifi
care al instituţiei financiare raportoare, informaţii despre 
soldul sau valoarea contului.
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10.03.2022 MD14VIST1009
SA intreprinderea alimintatiei publice
CAFENEA "VISTERNICENI"

930 85.00 79 050.00 85.00 18005 5,17
Oferta publica pe
piata secundara

11.03.2022 MD14AGAT1006 SA "AGAT" 10476 11,45 119 950.20 10.00 8086456 0.13
Oferta publica pe
piata secundara
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1 SA „LIA” MD14LIAA1002 10 1 6 304 18 912,00 3,00 81,31

2 SA „HOLDA ARGINTIE” MD14ARHL1004 5 11 1 783 17 830,00 10,00 0,64

3 SA „FERTILITATEA DIN STRĂ ENI” MD14TERF1004 10 1 265 1 325,00 5,00 0,14
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1 SA „LAFARGE CIMENT” MD14CEMT1002 15 2 70 1 050.00 15,00 0,00

2 SA „VIITORUL TĂU” MD14TORU1003 1 3 1 488 1 488,00 1,00 0,00

pentru data de 07.03.2022-11.03.2022
Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Mo tenire
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