Buletin informativ pentru mediul de afaceri:
noutăți legislative și alte știri relevante.
01.12.2011 – 15.12.2011
Nr. 22 (30)
În perioada 01 – 15 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 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
Codului Fiscal al Republicii Moldova şi îl propune spre dezbatere publică.
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate până la 25 decembrie 2011 la adresa
electronică: tatiana.tocan@fisc.md. Persoana de contact – Tatiana Andriuţa - Direcţia asistenţă juridică,
telefon de contact 82 34 40.




Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului Fiscal al Republicii Moldova
Nota informativa la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului Fiscal al
Republicii Moldova
Sinteza propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Codului Fiscal al Republicii Moldova

1.2 Guvernul a aprobat proiectul de lege privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
În cadrul şedinţei Guvernului, din 6 decembrie 2011, a fost aprobat proiectul de lege privind controlul
de stat asupra activităţii de întreprinzător, care urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare.
Scopul proiectului este consolidarea cadrului juridic şi instituţional în domeniul controlului de stat
asupra activităţii de întreprinzător, crearea unui sistem unic de evidenţă a controalelor şi excluderea
cazurilor de abuz din partea controlorilor. Noile prevederi oferă o delimitare clară a cazurilor cînd poate
fi efectuat controlul planificat şi cel inopinat, termenele maxime de efectuare a controlului etc. De
asemenea, a fost aprobată Lista organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controlul şi de acorda mandate
de control în domeniile aferente.
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:

2.1 Masa rotundă în cadrul Serviciului Fiscal de Stat „Reforma administrării fiscale: realizări și
perspective”
Serviciul Fiscal de Stat a organizat la data de 13 decembrie, o masa rotunda cu genericul „Reforma
administrării fiscale: realizări si perspective”. Masa rotunda a fost moderata de reprezentantul
Fondului Monetar International, fiind organizata cu susținerea Proiectului USAID|BIZTAR si Î.S.
„Fiscservinform”.

Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii

La etapa actuala, reforma administrării fiscale efectuata în Republica Moldova, are drept obiectiv
crearea unei noi platforme de interacțiune dintre autoritățile fiscale si mediul de afaceri. Acest obiectiv a
fost reflectat si în planul strategic de dezvoltare al SFS pentru anii 2011 – 2015, adoptat de Guvernul
Republicii Moldova.
Cu toate ca planul de dezvoltare a fost pus în aplicare doar de câteva luni, deja s-au înregistrat mai
multe realizări ale reformei administrării fiscale, care au avut un impact esențial asupra mediului de
afaceri. Totuși, în procesul reformării administrării fiscale apar diverse întrebări si probleme la care
organizatorii mesei rotunde, împreuna cu reprezentanții mediului de afaceri, vor încerca sa găsească
soluții reciproc avantajoase.
Evenimentul a avut următoarele obiective, stipulate în continuare:









Relatarea procesului de implementare a planului de dezvoltare a serviciului fiscal si stabilirea
noilor principii de conformare benevola a mediului de afaceri, stabilirea activităților prioritare
pentru o administrare fiscala moderna;
Obținerea diverselor opinii cu privire la activitățile inițiate de Serviciul Fiscal de Stat din ultimul
an si selectarea propunerilor privind îmbunătățirea procedurilor administrării fiscale;
Inițierea discuțiilor referitor la problematica formarii poziției oficiale a Serviciului Fiscal de Stat si
aplicarea ulterioara a legislației fiscale. Colectarea opiniilor experților din mediul de afaceri,
juriștilor, deputaților, reprezentanților autorităților publice, auditorilor, specialiștilor din cadrul
serviciului, referitor la problema vizata;
Elaborarea unui plan de dezvoltare a noilor instrumente ce va oferi Serviciului Fiscal de Stat
posibilitatea de a răspunde la întrebările contribuabililor legate de problemele complexe ale
legislației fiscale;
Prezentarea publicației oficiale a Serviciului Fiscal de Stat – „Monitorul fiscal FISC.md” ca unul
dintre posibilele instrumente de soluționare a problemei ce reflecta expunerea poziției oficiale a
instituției;

2.2 În ultimii doi ani, au fost iniţiate 73 de proiecte de dezvoltare a infrastructurii şi serviciilor
publice în PPP
Până în prezent, în Republica Moldova au fost iniţiate 73 proiecte de Parteneriat Public - Privat (PPP),
dintre care 12 sunt în faza de dezvoltare în baza condiţiilor contractuale, 2 contracte PPP în faza de
negociere, 15 în pregătirea procedurii de selectare a partenerului privat, 12 proiecte sunt la etapa de
avizare, şi alte 32 de proiecte – propuse spre iniţiere.
Pentru anul 2012 au fost propuse spre iniţiere 30 proiecte de PPP - 14 proiecte în construcţii sociale, 2
proiecte în sport, 4 proiecte în medicină, 3 proiecte în facilităţi publice, 3 proiecte în domeniul TIC, 1
proiect în domeniul culturii, şi 3 proiecte în transport.
Printre cele mai importante proiecte de PPP se numără şi cel al construcţiei unei parcări multi-etajate
lângă Aeroportul internaţional Chişinău. La 25 noiembrie 2011 a fost deschis concursul de selectare a
partenerului privat în cadrul Proiectului de construire a unei parcări multe-etajate conforme cu cerinţele
UE cu o capacitate minimă de 700 locuri şi o suprafaţă de cel puţin 7500 m2 pe locul parcării existente,
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aflată în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportului Internaţional Chişinău”. Etapa de precalificare va dura
60 zile şi va fi valabilă până la data de 23 ianuarie 2012.

2.3 Hotărârea Guvernului privind crearea Agenţiei pentru protecţia consumatorilor
Cabinetul de Miniştri a aprobat marţi, 6 decembrie, decizia privind crearea Agenţiei pentru Protecţia
Consumatorilor, fiind aprobat Regulamentul, structura şi efectivul limită ale a acesteia. Noua instituţie
va fi formată în baza reorganizării Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologiei şi
Protecţie a Consumatorilor şi va avea drept misiune implementarea politicii statului în domeniul
protecţiei consumatorului şi efectuarea controlului respectării legislaţiei în domeniu.

Agenţia pentru protecţia consumatorilor va fi creată în baza Inspectoratului de stat pentru
supravegherea pieţei, metrologie şi protecţia consumatorilor (IPSSPMPC) şi va avea un efectiv-limită de
78 de persoane, inclusiv în regiunile de Nord şi Sud a ţării. Crearea Agenţiei va fi finanţată din bugetul
stat în mărimea finanţării pentru (IPSSPMPC).
După crearea Agenţiei, la 1 ianuarie 2012, vor intra în vigoare şi o serie de prevederi legale privind
protecţia drepturilor consumatorilor, aprobate anterior.
2.4 Ministerul Economiei a perfectat cadrul juridic în domeniul preţurilor la produsele social

importante
Ministerul Economiei a organizat o şedinţă de lucru privind perfectarea cadrului juridic în domeniul
preţurilor la produsele social importante. La şedinţa au participat reprezentanţii instituţiilor
guvernamentale, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, Confederaţiei Naţionale a
Sindicatelor, Secretariatului de Evaluare a Impactului de Reglementare în activitatea de întreprinzător.
Urmare a discuţiilor purtate s-a decis promovarea în continuare a amendamentelor la Legea comerţului
interior concomitent şi definitivarea proiectului Hotărârii Guvernului privind preţurile la produsele social
importante. Astfel, s-a convenit asupra includerii în proiectul nominalizat a normelor specifice privind
formarea preţurilor de comercializare a crupelor, cărnii şi a produselor din carne.
Proiectul Hotărârii Guvernului privind preţurile la produsele social importante va fi prezentat Guvernului
Republicii Moldova până la finele anului curent.

2.5 Republica Moldova a devenit Membru Asociat al Cooperării Europene pentru Acreditare
Întreprinderea de Stat ,,Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor” (CAECP),
în calitate de Organism Naţional de Acreditare al Republicii MOLDOVA, a semnat la 23 noiembrie 2011,
în Varşovia (Polonia), Acordul de Membru Asociat al Cooperării Europene pentru Acreditare.
Evenimentul a avut loc în cadrul Adunării Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA).
Acordul a fost semnat de către Directorul General al CAECP Eugenia Spoială.
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”Semnarea Acordului de Membru Asociat al Cooperării Europene de Acreditare este un eveniment de o
mare importanţă pentru ţară şi un pas decisiv spre oferirea încrederii şi recunoaşterea rezultatelor
activităţii Organismelor de Evaluare a Conformităţii acreditate, precum ar fi rapoarte de încercări, de
etalonare, certificate de conformitate, de inspecţii, etc. Toate acestea își aduc aportul său în excluderea
barierelor din calea comerţului şi libera circulaţie a produselor autohtone pe piaţa europeană”, a
comentat acest eveniment viceministrul Economiei, Octavian Calmâc .
Obţinerea statutului de Membru Asociat al Cooperării Europene pentru Acreditare a fost posibil datorită
racordării mecanismului de funcționare a Organismului Național de Acreditare la cerinţele europene în
domeniu de acreditare şi supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor, precum
și implementării standardului internațional privind evaluarea conformităţii și a cerinţelor internaționale
pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii.
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