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În perioada 15 - 30 noiembrie 2011, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze 
implementarea propunerile incluse in Agenda Națională de Business 2010. 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 Planul de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului 

Ministerul Economiei a început implementarea Planului de acţiuni privind eliminarea barierelor 
netarifare în calea comerţului, elaborat în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica 
Moldova în vederea liberalizării comerţului cu Uniunea Europeană. Planul a fost aprobat de către 
Guvernul Republici Moldova la 7 noiembrie 2011. 

Ministerul Economiei a elaborat documentul strategic în cauză întru respectarea recomandărilor 
Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană şi drept urmare studiului care a identificat o serie de bariere tarifare şi 
netarifare în desfăşurarea tranzacţiilor comerciale. 

Astfel, au fost accentuate o serie de bariere netarifare neconforme angajamentelor luate vis-a-vis de 
OMC ce ţin de interdicţiile la import/export, precum unele aspecte ale administrării vamale, în special 
problematica ordinelor interne care generează costuri nejustificate, prin aplicarea preţurilor indicative 
sau orientative. 

Drept urmare, a fost elaborat Planul care prevede un şir de acţiuni precum ar fi: elaborarea, publicarea 
şi distribuirea în mijlocul comunităţii de afaceri a unor ghiduri detaliate privind implementarea 
metodelor de determinare a valorii în vamă, revizuirea taxei locale percepută la trecerea sau tranzitarea 
mijloacelor de transport peste frontiera Republicii Moldova, eliminarea suprapunerii cerinţelor pentru 
obţinerea certificatului de calitate a produselor, certificatului igienic, certificatului veterinar şi 
certificatului de conformitate şi înlocuirea acestora printr-un singur certificat, eliberat de o singură 
autoritate naţională responsabilă de siguranţa produselor alimentare creată prin fuziunea autorităţilor 
naţionale funcţionale la moment (Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine 
Animală şi Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer), etc. 

1.2 Autorizarea activităţilor din comerţ prin crearea ghişeului unic 

Ministerul Economiei a supus dezbaterilor publice propunerea de politici publice ce vizează autorizarea 
activităţilor din comerţ prin crearea ghişeului unic. La şedinţa din 18 noiembrie 2011, au participat atât 
specialişti din cadrul instituţiilor publice centrale şi locale, cât şi reprezentanţi ai reţelelor de magazine 
din ţară. 

Propunerea respectivă a fost elaborată de către Direcţia comerţ interior cu suportul metodologic al 
experţilor în domeniul politicilor publice de la Cancelaria de Stat. 

În documentul elaborat a fost definită problema, care constă în cheltuielile mari de timp şi resurse 
pentru obţinerea permisiunii de a iniţia o afacere în comerţ, cât şi cauzele acesteia. Specialiştii implicaţi 
au stabilit obiectivul studiului, precum şi au identificat câteva opţiuni de depăşire a situaţiei create prin 
prezentarea mecanismelor, procedurilor concrete de eliberare a autorizaţiilor respective, şi anume: 
menţinerea mecanismului actual – opţiunea 1, crearea ghişeului unic fizic – opţiunea 2.1 şi electronic – 
opţiunea 2.2, substituirea eliberării autorizaţiilor de funcţionare prin înregistrarea comercianţilor – 
opţiunea 3.  

Toate obiecţiile şi sugestiile la subiectul respectiv sunt aşteptate pe parcursul la două săptămâni, la tel. 
250611, 250609 sau pe poşta electronică: svetlana.turcanu@mec.gov.md. 
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri: 
 

2.1  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modul de administrare a contingentelor tarifare 

la importul de zahăr alb şi produse zaharoase  

 

Recent, pe site-ul Ministerul Economiei a apărut Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb şi produse zaharoase. 

Propunerile şi obiecţiile la acest proiect al Hotărârii Guvernului sunt aşteptate la adresa 

electronică cristina.ceban@mec.gov.md sau tel: 250-603.  

Proiectul în cauză îl puteți descărca aici. 

  

2.2 Efectuarea controalelor fiscale prin metoda verificării operative 

 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat anunţă, că începând cu data de 23 noiembrie 2011, angajaţii I.F.S. 
mun. Chişinău din cadrul Direcţiei generale control fiscal va efectua controale fiscale prin metoda 
verificării operative, privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la agenţii 
economici ce îşi desfăşoară activitatea de antreprenoriat în municipiul Chişinău. 
 
Întru evitarea situaţiilor de sancţionare, recomandăm insistent desfăşurarea activităţii în corespundere 
cu legislaţia în vigoare. 
 
Reamintim, sancţiunile prevăzute de legislaţie pentru următoarele încălcări: 
 desfăşurarea unei activităţi fără a avea maşină de casă şi de control, în cazul în care actele 

normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează conform art. 254(1) a Codului Fiscal cu 
amenda de 5000 lei pentru fiecare caz de încălcare; 

 desfăşurarea unei activităţi fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente sau cu utilizarea 
maşinii de casă şi de control defectate, nesigilate în modul stabilit sau neînregistrate la organul 
fiscal, se sancţionează conform art. 254(2) a Codului Fiscal cu amendă de 6000 lei pentru fiecare caz 
de încălcare; 

 comiterea repetată a unei activităţi fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente sau cu 
utilizarea maşinii de casă şi de control defectate, nesigilate în modul stabilit sau neînregistrate la 
organul fiscal, se sancţionează conform art. 254(4) a Codului Fiscal cu amendă de 18000 lei pentru 
fiecare caz de încălcare; 

 neprezentarea la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de 
administrare fiscală a documentelor de evidenţă, dările de seamă fiscale şi alte documente şi 
informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător se sancţionează conform art. 253(1) a 
Codului Fiscal cu amendă de 3000 lei; 

 nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele 
normative) consumatorului se sancţionează conform art.2931(4) a Codului Contravenţional cu 
amendă de 50 unităţi convenţionale. 

 

2.3 Cu privire la Legea bugetului de stat pe anul 2011 

 
În cadrul şedinţei Cabinetului de Miniștri din 18 noiembrie 2011, Executivul a aprobat  modificări şi 
completări la Legea bugetului de stat pe anul 2011. Principalele aspecte  ale acestor modificări vizează 
micşorarea veniturilor la bugetul de stat cu 38,4 mil.lei, care vor constitui 19048,8 mil.lei şi diminuarea 
cheltuielilor cu 38,4 mil.lei sau cu 0,2 la sută comparativ cu cele aprobate iniţial în buget, suma anuală 
precizată însumând 20315,7 mil.lei. 
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În acelaşi timp, deficitul bugetului de stat va constitui 1266,9 mil.lei, astfel rămânând la nivelul sumelor 
aprobate în buget pentru anul 2011. În structura bugetului de stat se vor solda cu deficit componenta de 
bază -353,0 mil.lei, componenta mijloacele speciale - 61,3 mil.lei şi proiectele finanţate din surse externe 
- 944,9 mil.lei. Concomitent componenta fondurile speciale se va solda cu un excedent de  92,3 mil.lei. 
 
În şedinţa de astăzi, Guvernul a decis că va aloca 10392,4 mii lei în vederea acordării indemnizaţiilor 
unice pentru construcţia sau procurarea locuinţei unor categorii de cetăţeni care au obţinut scrisori de 
garanţie de la autorităţile publice locale, dar nu au primit credite nominalizate. De aceste alocaţii vor 
beneficia 247 de persoane din 23 unităţi administrative ale RM. Veaceslav NEGRUŢA a precizat că în 
bugetul de stat pe anul curent, în scopul nominalizat au fost prevăzute mijloace financiare în volum de 
45000 mii lei, din care până la situaţia din 1 octombrie curent executate au fost 38690,3 mii. 
 

2.4 Ministerul Finanțelor a revizuit şi prezintă Guvernului proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2012 

Indicatorii bugetari principali planificaţi pentru Bugetul Public Naţional pe anul 2012 comparativ cu 
valoarea estimată a acestora pentru anul 2011 vor evolua după cum este prezentat în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Indicatorii bugetari ai Bugetului Public Naţional 

 2011 estimat 2012 proiect 

Mil. lei % PIB (82 900) Mil. lei % PIB (93 100) 

Venituri 30 603,30 36,90% 34 661,80 37,20% 

Cheltuieli 32 199,10 38,80% 35 498,80 38,10% 

Deficit -1 595,80 1,90% -837 0,90% 

  
Actualizarea indicatorilor macroeconomici, modificările propuse pentru legislația fiscală şi tendința de 
consolidare a poziției fiscale agreată cu Fondul Monetar Internațional vor contribui la reducerea cu circa 
47,5% a deficitului Bugetului Public Național în valoare nominală sau de la 1,9% la 0,9% în PIB. 
Componentele Bugetului Public Național planificate pentru anul 2012 se prezintă în Tabelul 2. 
  
Tabelul 2. Componentele BPN pe anul 2012                    mil.lei 

 
Venituri Cheltuieli Deficit 

Buget Public Naţional nominal 34 661,8 35 498,8 -837,0 

BPN % în PIB (93 100) 37,2 38,1 0,9 

Bugetul de stat 21 367,3 22 164,3 797,0 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 9 825,9 9 825,9   

Fondurile asigurării obligatorii de 
asistentă medicală 

3 982,2 3 982,2   

Bugetele UAT 8 299,0 8 339,0 40,0 

  
Principalele surse de venituri ale bugetului de stat sunt: taxa pe valoarea adăugată la mărfurile 
importate (constituie 45,4% din total venituri ale bugetului de stat); taxa pe valoarea adăugată la 
mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (16,0%) și granturile pentru 
proiectele finanţate din surse externe (6,5%).  
Principalele direcții de utilizare a resurselor bugetului de stat sunt: asigurarea socială (17,8% din total 
cheltuieli ale bugetului de stat); ocrotirea sănătății (12,3%) și învățământul (10,3%). Pentru continuarea 
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implementării politicilor aprobate anterior, bugetul de stat a suportat majorări în volum de 2 380,0 mil. 
lei, iar economiile generate de aceste politici constituie 952,9 mil.lei.  
Politicile noi incluse în bugetul de stat pe anul 2012 constituie majorări în sumă de 506,4 mil.lei și 
economii de circa 164,2 mil.lei. După cum este prezentat în Tabelul 3, politicilor anterioare constituie 
98,5% din volumul bugetului de stat pe anul 2012, iar restul 1,5% au fost alocate politicilor noi. 
  
Detaliile proiectului Legi bugetului de stat pe anul 2012 pot fi găsite aici. 
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