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29 martie 2016, Paris - Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, a avut, ast?zi, o
întrevedere cu Frederic Reiss, pre?edintele Grupului de prietenie Fran?a-Moldova.

În cadrul discu?iei, oficialii au f?cut un schimb de opinii privind situa?ia politic? ?i economic? din Republica
Moldova, care sunt ac?iunile Guvernului moldovean privind dezvoltarea mediului de afaceri ?i ameliorarea
climatului investi?ional, cum pot fi valorificate oportunit??ile de cooperare cu asocia?iile de business franceze la
nivel sectorial pentru ini?ierea proiectelor investi?ionale comune.

În acest context, Viceprim-ministrul a spus c? obiectivul principal al Guvernului pentru 2016 este asigurarea
stabilit??ii politice, economice ?i sociale.
”Suntem în proces de recuperare a încrederii pe plan intern, dar ?i extern. În viziunea noastr? implementarea
Acordului de Asociere cu UE este cel mai bun instrument în acest scop. De aceea, suntem determina?i s? realiz?m
toate angajamentele fa?? de partenerii no?tri externi ?i s? implement?m cu consecven?? toate reformele asumate.
Pentru ?ara noastr? procesul de integrare european? înseamn?, în primul rând, un proces de reform? intern?
profund?”, a afirmat Octavian Calmîc.

La rândul s?u, Frederic Reiss a men?ionat c? autorit??ile franceze, la fel ca ?i cele de la Bruxelles urm?resc cu
mult? aten?ie evolu?ia situa?iei din Republica Moldova, accentuând c? stabilitatea politic? ?i implementarea
reformelor în domeniul justi?iei, climatului de afaceri sunt importante pentru accelerarea cooper?rii cu ?ara noastr?.

De asemenea, vicepre?edintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Adunarea Na?ional? francez?, Gerome
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Lambert, s-a interesat despre procesul de implementare a DCFTA, inclusiv pe teritoriul transnistrean.

”Autorit??ile noastre acord? aten?ie sporit? la tot ce se întâmpl? în proximitatea UE, deoarece Republica Moldova
este o ?ar?-cheie pentru dezvoltarea parteneriatului estic”, a accentuat Gerome Lambert.

În acest sens, Octavian Calmîc a declarat c?, de la 1 ianuarie 2016 DCFTA se aplic? pe tot teritoriul Republicii
Moldova ?i aceasta este cea mai eficient? platform? de restabilire ?i aprofundare a rela?iilor cu aceast? regiune.

”Din volumul total de exporturi ale regiunii transnistrene, peste 70% sunt pe pia?a RM si cea european?. De aceea,
cooperarea dintre noi este inevitabil?. La ultima reuniune în format UE, RM ?i regiunea transnistrean?, s-a convenit
ca autorit??ile transnistrene s? implementeze un ?ir de reforme în urm?torii trei ani pentru eliminarea barierelor în
calea comer?ului. Acestea vizeaz? anularea taxelor vamale la import, introducerea graduala a sistemului de TVA ?i
modernizarea sistemului de infrastructura a calitatii, precum si intensificarea cooperarii la nivel de experti dintre
Chisinau si Tiraspol”, a spus Viceprim-ministrul.

În ceea ce prive?te rolul ??rii noastre în cadrul Parteneriatului Estic, Octavian Calmîc a sus?inut c? vede Moldova
ca un pod de conexiune dintre Vest ?i Est, intree cele doua uniuni vamale, concept prezentat în cadrul recentului
Forum economic de la Moscova.
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