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În perioada 15 - 31 decembrie 2011, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze 
implementarea propunerile incluse in Agenda Națională de Business. Acest buletin este structurat în 
două secțiuni: prima este dedicată monitorizării modificărilor legislative și noutăților care au legătură cu 
implementarea priorităților stabilite în Agenda Națională de Business 2010, iar cea de a doua conține 
alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri. 
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I. Noutăți relevante pentru implementarea Agendei Naționale de Business 2010: 

1.1 Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen 
mediu (2013-2015) 

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu activităţile din procesul bugetar, anunţă despre iniţierea 
procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2013-2015).        

În acest context, Ministerul Finanţelor invită autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile 
reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, agenţii mediului de afaceri şi alte părţi 
interesate să prezinte propuneri şi sugestii pentru elaborarea documentului respectiv, în special la  
politicile bugetare, fiscale şi vamale, administrării fiscale şi vamale (în caz de necesitate - însoţite de 
propuneri de modificare şi completare a legislaţiei*). Ca bază pentru acest document vor servi 
Programul de activitate a Guvernului pe anii 2011-2014, prevederile Cadrului bugetar pe termen mediu 
(2012-2014), alte  programe şi strategii naţionale, precum şi proiectul Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare "Moldova 2020".  

Se solicită ca propunerile şi sugestiile respective să fie prezentate cel târziu până la 23 ianuarie 2012, la 
adresa electronică dina.rosca@mf.gov.md, acestea urmând ulterior să fie examinate la grupurile de 
lucru şi în cadrul Grupului Coordonator instituit prin Hotărârea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006. 

 

II.     Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri: 

2.1 A fost aprobat Bugetul de stat pentru anul 2012 
 
Bugetul de stat pentru anul 2012 prevede venituri în mărime 21 mld. 367,3 mil. lei şi cheltuieli în valoare 
de 22 mld. 164 mil. lei, cu un deficit de 797 mil. lei. 
 
 Cea mai mare parte a veniturilor - 16 mld. 686,7 mil. lei sau 78,1% sunt veniturile fiscale, care se vor 
majora cu 12,5%. Veniturile nefiscale sunt prognozate la nivelul de 830,7 mil. lei sau cu 10,4% mai mult 
decât cele prevăzute pentru 2011. Principalele surse de venituri la bugetul de stat pentru 2012 vor 
include: TVA la importul de mărfuri (45,4% din totalul veniturilor), TVA la bunurile produse în ţară şi la 
serviciile prestate (16%) şi subvenţii pentru proiecte finanţate din resurse externe (6,5%). 
 
Proiectul legii bugetului pentru 2012 a fost elaborat ţinându-se cont de creşterea prognozată a PIB de 
4% - până la 93,1 mld. lei, majorării exporturilor cu 10% şi a importurilor cu 9%. 
 
Legea va intra în vigoare după ce va fi promulgată de Preşedinte şi publicată în Monitorul Oficial. 
 

2.2 Consiliul sectorial de coordonare a asistenţei externe a examinat priorităţile pentru 2012 

 Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a prezidat joi şedinţa Consiliului sectorial pentru 
coordonarea asistenţei externe în domeniul energeticii; mediului de afaceri şi atragerii investiţiilor; şi 
comerţului, infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor. Din Consiliu fac parte reprezentanţi ai 
ministerelor şi instituţiilor de resort şi ai partenerilor de dezvoltare. 
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Susţinerea unităţii de administrare a Parteneriatelor Public - Private în cadrul Agenţiei Proprietăţii 
Publice este o prioritate prezentată comunităţii donatorilor spre finanţare. Pe lângă elaborarea unei 
metodologii clare de elaborare a proiectelor PPP, domeniile de asistenţă se referă la revizuirea legii cu 
privire la concesiune, aprobată încă în 1995, crearea unei reţele guvernamentale PPP, etc. 

Un alt obiectiv pentru care Ministerul Economiei a solicitat asistenţa donatorilor ţine de promovarea 
exporturilor şi atragerea investiţiilor şi, în special, asistenţă în consolidarea capacităţilor Organizaţiei 
pentru promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor în Moldova, MIEPO. Ministerul Economiei a 
identificat un model de administrare al MIEPO – ca ”Ghişeu unic” care oferă servicii potenţialilor 
investitori şi exportatorilor, cu o autonomie operaţională maximă. „Importanţa consolidării capacităţii 
instituţionale a MIEPO este cu atât mai mare, cu cât anul 2012 se aşteaptă a fi unul dificil pentru 
economia mondială, iar doar un mediu investiţional favorabil, fără acţiuni proactive nu va fi suficient 
pentru a concura cu succes cu alte ţări în atragerea investiţiilor”, a subliniat viceprim-ministrul Valeriu 
Lazăr. 

2.3 Percepere a taxei ecologice 

„Păstrarea sistemului actual de percepere a taxei ecologice va aduce prejudicii enorme comerţului 
extern al Republicii Moldova”, a declarat vice-ministrul Economiei, Octavian Calmâc în cadrul Mesei 
rotunde de marţi, 27 decembrie 2011. La dialogul lansat de către Ministerul Economiei au participat 
Asociaţia Producătorilor de Conserve, Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Ambalaj, EFES 
Vitanta, Coca-Cola, precum şi reprezentanţii ministerelor de resort. 

Vice-ministrul Calmîc a atenţionat repetat că modificările la Legea privind plata pentru poluarea 
mediului, nu impune careva condiţii noi şi nu obligă achitarea unor taxe ecologice mai mari decât cele 
aplicate pană in prezent. 

“Mai mult decât atât, Proiectul prevede reducerea normativului de plată pentru poziţia tarifară 3907 
„Poliacetali, alţi polieteri şi răşini epoxidice sub forme primare; policarbonaţi, răşini alchidice, poliesteri 
alilici şi alţi poliesteri sub forme primare” de la 3,0% la 0,5%. Altfel zis, taxa ecologică pentru 
producătorii autohtoni ce importă materie primă pentru producerea ambalajului din plastic, se va 
reduce de 6 ori, sau de la 292,3 mii USD achitări efectuate in 2010, la 48,7 mii USD preconizate in 2012”, 
a zis Octavian Calmâc. 

Totodată, producătorii autohtoni care importă ambalaje sub formă de materie primă, iar producţia 
finală ambalată este ulterior exportată, vor avea posibilitatea de a-şi restitui taxa ecologică achitată în 
termen de cel mult 30 de zile calendaristice, din data depunerii cererii de către ei la Inspectoratul 
Ecologic de Stat. 

“Pentru a soluţiona cu succes problema ecologică s-a convenit cu donatorii din partea Uniunii Europene 
susţinerea unui proiect pentru consolidarea capacităţilor în valoare de 42 mln. EURO, în vederea 
elaborării unui sistem de management al ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, conform practicii 
internaţionale”, a informat vice-ministrul Economiei. 

2.4 În cadrul ședinței cabinetului de miniștri, a fost aprobată Strategia Naţională de Descentralizare și 
Strategia naţională anticorupţie   
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În cadrul şedinţei cabinetului de miniștri din 28 decembrie 2011, a fost aprobat proiectul de lege pentru 
aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare. Proiectul în cauză conţine Strategia propriu-zisă şi 
Planul de implementare a acesteia pentru perioada 2012-2015. Documentul a fost elaborat în 
corespundere cu prevederile Legii privind descentralizarea administrativă, aprobată încă în anul 2006 şi 
este primul, unicul şi principalul document de politică publică în domeniul administraţiei publice locale, 
care determină mecanismele naţionale pentru asigurarea unei autonomii locale autentice, 
descentralizare şi consolidarea capacităţilor primăriilor şi consiliilor alese. Strategia Naţională de 
Descentralizare stabileşte obiectivele pe termen imediat şi termen mediu (3-5 ani) în vederea 
implementării priorităţii de descentralizare a puterii şi asigurării autonomiei locale, în corespundere cu 
principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale. Implementarea practică a Strategiei necesită surse 
financiare consistente. În acest context, şi-au confirmat disponibilitatea de a acorda asistenţă pentru 
implementarea ei mai multe organizaţii internaţionale, donatori şi parteneri de dezvoltare ai Republicii 
Moldova precum: Guvernul Suediei, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională, PNUD, Consiliul 
Europei, UE. 
 
De asemenea, Cabinetul de Miniştri a aprobat Planul de acţiuni pentru perioada 2012-2013 de 
implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, precum şi decizia privind iniţierea 
negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor 
Independente cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Regulamentul Consiliului 
coordonator al conducătorilor organelor de anchetă fiscală (financiară) ale statelor-membre ale 
Comunităţii Statelor Independente. 
 
2.5 Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative cu referire la domeniul financiar-bancar 
 
În cadrul şedinţei din 23 decembrie, Guvernul a aprobat repetat proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative cu referire la domeniul financiar-bancar, abrogând Hotărârea 
Guvernului nr. 633 din 24 august 2011 „Privind angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative". 
 
Hotărârea Executivului, aprobată în şedinţa din 23 decembrie, este condiţionată de decizia Curţii 
Constituţionale din 22.12.2011, care a declarat legea aprobată prin HG nr.633 din 24.08.2011 
neconstituţională, pe motivul că, la adoptarea ei, au fost comise încălcări de ordin procedural. 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

 

http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=4617
http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=4617

