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În perioada 1 – 15 ianuarie 2012, 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 A fost publicată in Monitorul Oficial Legea pentru modificarea unor acte legislative, care rezultă din 
politicile fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2012 

Vineri, 13 ianuarie a fost publicată in Monitorul Oficial Legea pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative nr.267, care rezultă din politicile fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2012, votată de 
Parlament pe 23 decembrie 2011  

Principalele măsuri de politică fiscală vizează următoarele: 

Impozitul pe venit 

 Menţinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor cetăţenilor, concomitent cu 
majorarea scutirii anuale personale, scutirii personale majore şi scutirii pentru persoanele 
întreţinute la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2012. 

 Menţinerea facilităţilor fiscale angajaţilor agenţilor economici a căror activitate de bază este 
realizarea de programe, prin neimpozitarea a două salarii medii lunare pe economie prognozate 
pe anul respectiv. 

 Reintroducerea impozitului pe venitul agenților economici în mărime de 12% pentru persoanele 
juridice, 7%/18% - pentru întreprinzătorii individuali și 7% pentru gospodăriile țărănești, cu 
anularea tuturor facilităţilor fiscale generale şi individuale, exceptând cele garantate pentru o 
perioadă de timp concretă: zonele economice libere, dobânzile la depozite bancare şi valori 
mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni. 

 Introducerea impozitului simplificat unic pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător de 
către agenţii economici – non-contribuabili ai TVA, în mărime de 3% din veniturile obținute din 
activitatea operaţională. 

 Introducerea cotei impozitului reţinut final la sursă din venitul sub formă de dividende pentru 
toate categoriile de contribuabili, în mărime de 6%. 

 Diminuarea perioadei de raportare a pierderilor în viitor privind impozitul pe venit de la 5 ani la 
3 ani. 

 Majorarea plafonului de atribuire la categoria de mijloace fixe pentru care se calculează uzura, 
de la 3000 lei la 6000 lei. 

TVA 

 Extinderea pentru municipiile Chişinău şi Bălţi a mecanismului de restituire a TVA la investiţiile 
(cheltuielile) capitale analogic celorlalte localităţi ale republicii, exceptând cele efectuate în 
clădiri şi autoturisme. 

 Introducerea scutirii de TVA, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la 
importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană. 

Celelalte măsuri de politică fiscală țin de: Accize, Impozitul pe bunurile imobiliare, Taxe locale, Taxe 
rutiere.  

Principalele măsuri de politică vamală vizează următoarele: 
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 Ajustarea şi perfecţionarea conceptului de reglementare a brokerului vamal în scopul reducerii 
poverii puse pe seama brokerului vamal şi desconcentrarea monopolului actualmente creat pe 
piaţa serviciilor acordate de brokerii vamali, concomitent cu reducerea mărimii garanţiei 
bancare pentru activitatea de broker vamal, de 4 ori. 

 Introducerea conceptului nou ce ţine de reglementarea activităţii de audit post-vămuire. 
 Stabilirea cotei zero a taxei vamale la produsele de origine animală şi vegetală, cărbunele activ 

utilizat în industria chimică, anvelope pneumatice, motoare destinate motocultoarelor. 
 Majorarea cotei taxei vamale la unele produse de origine animală şi vegetală, anvelope 

pneumatice noi. 
 Diminuarea cotei taxei vamale la cutii din hîrtie sau carton ondulat. 

 

II.     Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri: 

2.1 Consultare publică asupra proiectului Codului Transporturilor Rutiere. 

În conformitate  cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului 
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor iniţiază, începând cu data de 9 ianuarie 2012, consultarea publică asupra 
proiectului Codului Transporturilor Rutiere. Termenul limită de prezentare a propunerilor: 30.01.2012. 
Proiectul Codului Transporturilor Rutiere îl puteți găsi aici. 
 
 
2.2 Uniunea Europeană va susţine în continuare stimularea economică în zonele rurale 

La 12 ianuarie curent, Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei, a avut o întrevederea cu 
Dl Philip Santens, team - leader al proiectului Uniunii Europene “Asistenţă Tehnică pentru Programul de 
Susţinere Bugetară Sectorială - Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)”, care va fi implementat 
de compania GFA Consulting Group. Scopul întrevederii a fost punctarea paşilor concreţi în vederea 
implementării eficiente şi durabile a Proiectului care va fi implementat pe perioada anilor 2012-2013. 
Obiectivul de bază al Programului este contribuirea la o dezvoltare economică mai echilibrată în 
Republica Moldova cu focusarea specifică pentru ariile rurale din ţară. 

Potrivit dlui Philip Santens, proiectul va oferi consultanţă în realizarea politicilor pentru stimularea 
economică în zonele rurale conform Matricei de Politici ESRA, cu realizarea următoarelor obiective 
specifice: elaborarea unor politici economice mai bune atât la nivel naţional, cât şi sectorial; creşterea 
numărului de activităţi antreprenoriale în zonele rurale; asigurarea unui nivel mai înalt de transparenţă, 
responsabilitate şi eficienţă în sistemele naţionale de Management Financiar Public (MFP). 

 
2.3 Cabinetul de Miniștri a definit un set de priorităţi pentru dezvoltarea ţării pe termen lung 
 
În cadrul şedinţei Cabinetului de Miniștri, din 13 ianuarie, au fost examinate priorităţile care vor sta la 
baza Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2013-2015 şi proiectul  Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare "Moldova 2020". 
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După un proces extensiv de consultare şi analiză a impactului, inclusiv prin organizarea dezbaterilor 
publice cu participarea societăţii civile, a donatorilor, altor parteneri de dialog, a fost definit un set de 
priorităţi pentru dezvoltarea ţării pe termen lung, stabilite în documentul naţional de planificare 
strategică „Moldova 2020", care vor sta şi la baza formulării CBTM 2013-2015. 
 
Totodată, au fost discutate priorităţile de politici pentru anii 2013-2015, ca parte a CBTM 2013-2015, 
care continuă angajamentele asumate anterior în Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2011-2014 „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare". Premierul a 
dispus coordonarea suplimentară a propunerilor de politici pentru CBTM 2013-2015 cu toate instituţiile 
sectoriale şi definitivarea documentului în cauză. Totodată, s-a convenit asupra promovării Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare "Moldova 2020" spre avizare, cu informarea Parlamentului. Prim-ministrul a 
subliniat că Strategia Naţională de Dezvoltare "Moldova 2020" urmează să exprime viziunea consolidată 
şi clară privind dezvoltarea ţării pe termen lung, iar priorităţile pentru elaborarea CBTM 2013-2015 să fie 
corelate atât cu documentele strategice şi angajamentele în vigoare, cât şi cu prevederile noii Strategii 
 
 
2.4 Cabinetul de Miniştri a aprobat hotărârea pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de 
acordare a scutirii de TVA 
 
La ședința Guvernului din 11 ianuarie, membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat hotărârea pentru 
modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la importul 
materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de 
producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor 
invalizilor. Ministrul Finanţelor, Veaceslav NEGRUŢA a precizat că modificările respective ţin de 
protejarea intereselor angajaţilor întreprinderilor respective, inclusiv în ceea ce priveşte stabilirea 
plafonului obligatoriu pentru salarizarea lor la nivel de cel puţin 2/3 din salariul mediu pe economie.   
 
De asemenea, în cadrul ședinței, Executivul a aprobat avizul la proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată şi proiectul de 
lege pentru modificarea Legii insolvabilităţii.  
 
 
2.5 Ministerul Economiei a publicat Raportul de activitate pentru anul 2011 
 
Politicile promovate de Ministerul Economiei în anul 2011 au accentuat, de rând cu necesitatea 
asigurării creşterii economice, conferirea acesteia unui nou caracter calitativ. Acest fapt a determinat 
schimbările înregistrate în structura şi factorii de creştere a Produsului Intern Brut. 
 
Politicile economice promovate au derivat din obiectivele de bază ale Ministerului Economiei, care ţin 
de:  

 creşterea economică şi stabilizarea macroeconomică; 

 optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător; 

 crearea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri; 

 dezvoltarea tehnologică şi asigurare a competitivităţii; 

 crearea unui mediu investiţional atractiv;  

 demonopolizarea pieţei interne; 
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 eliminarea practicilor anticoncurenţiale, precum şi cooperare economică internaţională.  
 

Astfel, au fost elaborate şi promovate o serie de legi care au drept scop facilitarea desfăşurării afacerilor, 
sporirea gradului de protecţie a consumatorilor, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a comerţului, 
eliminarea barierelor la export şi alte domenii importante, precum sporirea eficienţei energetice, 
dezvoltarea industriei etc. 
 
 
2.6 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru 
notificarea interceptării unui transport care prezintă un pericol fitosanitar iminent 
 
Argumentarea elaborării şi promovării proiectului Hotărârii Guvernului, cu privire la aprobarea Normei 
de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism 
dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol fitosanitar iminenta, fost condiţionată de necesitatea 
adoptării unor reglementări adecvate şi conforme rigorilor europene a procedurii de notificare a 
interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol 
fitosanitar iminent. Descarcă documentul : Româna   
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