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În perioada 15 – 31 martie, 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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2.6 Vizita reprezentanților Administrației Fiscale şi Vamale a Regatului Ţărilor de Jos 
 
2.7 Corporația internațională DAEWOO este interesată să investească în Moldova în mai multe domenii 
 

 

 

 

I. Noutăți relevante pentru implementarea Agendei Naționale de Business 2010: 

 

1.1 IFPS propune spre dezbatere publică Planul de mediatizare a metodelor indirecte de estimare a 
obligațiilor fiscale 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea  
Planului de mediatizare a metodelor indirecte de estimare a obligațiilor fiscale şi îl propune spre 
dezbatere publică (aici). Obiecțiile şi propunerile părților interesate pot fi prezentate la adresa 
electronică: stela.cecan@fisc.md. Persoana de contact – Stela Cecan - Direcția relații publice, cooperare 
internațională şi integrare europeană, telefon de contact 82 33 68. 
 

II.     Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri: 

2.1 Proiect LEGE pentru modificarea Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de 
întreprinzător 
 
Concepția reglementării de stat a activității de întreprinzător a fost instituită prin Hotărîrea Guvernului 
nr.141/17.02.2004, care şi-a propus ca scop îmbunătățirea mediului de afaceri şi micşorarea cheltuielilor 
suportate de către mediul de afaceri. O componentă principală a concepției se referă la reducerea 
numărului de licențe, autorizații, permisiuni şi altor categorii de acte permisive, inclusiv simplificarea 
procedurilor şi cerințelor pentru obținerea acestora. 
A urmat Legea nr.424/16.12.2004, prin care a fost revizuit cadrul normativ de reglementare a activității 
de întreprinzător. Una din condițiile principale impuse de Legea nr.424/16.12.2004stabileşte, că 
reglementarea activității de întreprinzător, implicit drepturile şi obligațiile autorităților publice şi 
întreprinzătorilor, poate fi efectuată doar prin intermediul legilor şi a actelor normative. Ulterior este 
adoptată Legea nr.235/20.07.2006, care defineşte principiile de bază de reglementare a activității de 
întreprinzător. 
Scopul elaborării proiectului de Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative ține, în 
egală măsură, de îmbunătățirea mediului de afaceri prin diminuarea numărului actelor permisive 
(implicit a licențelor) şi simplificării procedurilor de eliberare a acestora. Nemijlocit, proiectul legii are 
următoarele obiective: 

 stabilirea, la nivelul actelor legislative, a condițiilor de eliberare a actelor permisive, implicit 
cerințele față de solicitant, aspectele de procedură, perioada de eliberare a actului permisiv, 
motivele refuzului, suspendării sau retragerii; 

 obligativitatea eliberării unor acte permisive potrivit principiului ghişeului unic; 
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 delimitarea certă a competențelor autorităților publice în privința actelor permisive; 

 optimizarea şi simplificarea condițiilor şi perioadei de eliberare a actelor permisive; 

 transparența cerințelor legislației privind eliberarea actelor permisive. 
 
Adoptarea modificărilor şi completărilor propuse, va duce la realizarea adecvată a reformei regulatorii în 
privința activității de întreprinzător, precum şi la înlăturarea normelor cu impact negativ asupra 
întreprinzătorilor. Mai mult, simplificarea şi optimizarea actelor permisive va constitui o măsură 
eficientă de îmbunătățirea activității de întreprinzător, care va avea ca rezultat îmbunătățirea imaginii 
mediului de faceri a Republicii Moldova, reflectată în clasamentele internaționale, precum ar fi studiul 
Băncii Mondiale „Doing Business”. 
 
2.2 Facilitarea accesului la finanțare a IMM-urilor, discutată de ministrul Economiei şi noul Director 
General Mobiasbanca - Groupe Société Générale 
 
Valeriu Lazăr, viceprim-ministrul, ministru al Economiei a avut astăzi o întrevedere cu Dl. Jean-François 
Myard, Director General în exercițiu  Mobiasbanca - Groupe Société Générale şi  Ridha Tekaia, noul 
director al  băncii. 
Valeriu Lazăr i-a urat bun venit noului director general al băncii franceze, reiterând disponibilitatea, dar 
şi deschiderea totală pentru colaborare, atât pe proiectele începute, dar şi  în ceea ce priveşte proiectele 
noi. La rândul său,  Ridha Tekaia şi-a manifestat dorința de a-şi aduce în continuare contribuția la 
modernizarea sistemului bancar în Republica Moldova, dar şi la dezvoltarea economiei în general şi la 
sprijinul  Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în particular.  
 
Oficialii au mai discutat despre posibilitățile de sinergie a acțiunilor ministerului Economiei şi a băncii 
franceze pentru organizare a unui forum a oamenilor de afaceri francezi în țara noastră, dar şi 
organizarea  unor prezentări, la anumite târguri organizate în Franța, cu  prezentarea oportunităților 
investiționale în Republica Moldova. În acest sens, noul director al băncii franceze în Republica Moldova  
şi-a exprimat disponibilitatea de a disemina informația ce ține de oportunitățile investiționale în 
Republica Moldova, prin intermediul filialelor internaționale ale bănci. 
 
Valeriu Lazăr s-a referit şi la agenda ambițioasă pentru atragerea capitalului privat în dezvoltarea unor 
întreprinderi cu capital de stat, inclusiv în baza unor proiecte de parteneriat Public - Privat, precizând că 
vor fi întreprinse toate măsurile necesare ca acestea să fie nişte procese cât mai transparente şi mai bine 
organizate, invitând cu această ocazie şi la diseminarea informației vis-a-vis de aceste proiecte 
companiilor franceze interesate. 
 
2.3 Ședința Consiliului de Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova 
 
În cadrul şedinței din 29 martie a Consiliului de Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova, 
au fost aprobate achizițiile majore pentru următoarele şase luni necesare derulării Programului 
Compact. 
 
Printre achizițiile aprobate se numără selectarea companiilor de construcție pentru reabilitarea a 
primelor şase sisteme de irigare Lopatna, Jora de Jos, Criuleni, Coşnița, Puhăceni, Roşcani. Cele şase 
sisteme de irigare, reabilitate la prima etapă, acoperă o suprafață de peste 6600 de hectare de teren 
agricol din 13 comunități. Reconstrucția sistemelor de irigare face parte din proiectul Tranziția la 
agricultura performantă al Programului Compact, care prevede reabilitarea a pînă la 11 sisteme de 
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irigare. În contextul realizării obiectivelor de tranziție la agricultura performantă, au fost aprobate 
activitățile de consolidare a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, care vor prelua în gestiune 
sistemele de irigare reabilitate. 
 
Totodată, membrii Consiliului de Observatori au aprobat procurarea și livrarea echipamentului destinat 
creării rețelei naționale de monitorizare în timp real a cantității şi calității apei. Acest echipament include 
pînă la 10 stații de monitorizare în timp real a cantității şi calității apelor de suprafață, softuri şi tehnică 
pentru dotarea instituțiilor care vor forma rețeaua națională de monitorizare în timp real a calității şi 
cantității apei etc. Achizițiile aprobate vor contribui la îmbunătățirea managementului resurselor de apă 
în Republica Moldova. 
 
Programul Compact are o valoare totală de 262 de mil. USD şi este prevăzut pentru perioada 2010-2015. 
Proiectele implementate în cadrul programului au scopul să contribuie la creşterea veniturilor populației 
din Republica Moldova şi vizează investiții în  reabilitarea  drumurilor, renovarea sistemelor de irigare şi 
stimularea trecerii la o agricultură performantă. 
 
2.4 Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări şi Negocieri Colective 
 
La şedința Comisiei Naționale pentru Consultări şi Negocieri Colective, din 29 martie curent, au 
participat membri ai Comisiei din partea Confederației Naționale a Patronatului şi Confederației 
Naționale a Sindicatelor, membri ai Guvernului. 
 
În cadrul şedinței au fost discutate propunerile Confederației Naționale a Patronatului şi Confederației 
Naționale a Sindicatelor de modificare a Legii nr. 245-XVI din  21.07.2006 privind organizarea şi 
funcționarea Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi 
negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial, reforma sistemului de întreținere a drumurilor, 
formarea şi activitatea Comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel teritorial. 
 
Prevederile reformei sistemului de întreținere a drumurilor au fost prezentate de către Boris GHERASIM, 
viceministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Aceasta vizează în primul rând reorganizarea 
prin fuziune a societăților pe acțiuni  şi întreprinderilor de stat de întreținere a drumurilor, atribuirea 
zonelor de întreținere (reducerea numărului de societăți pe acțiuni şi întreprinderi de stat de la 39 pînă 
la 12 unități), implementarea tehnologiilor moderne de întreținere a drumurilor şi achiziționarea 
echipamentului necesar, achiziționarea prin licitație a lucrărilor de întreținere de rutină a drumurilor 
publice, precum şi alte acțiuni. De asemenea, Comisia a aprobat Regulamentul-cadru privind activitatea 
Comitetului Sectorial în formarea profesională, precum şi proiectul Convenției Colective (nivel național) 
„Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă şi protecția socială a salariaților 
disponibilizați". 
 
2.5 Adunarea generală a Federației Naționale a Fermierilor din Moldova 
 
Prim-ministrul Vlad FILAT a participat pe 24 martie curent, la adunarea generală a Federației Naționale a 
Fermierilor din Moldova. La adunare s-au întrunit 256 de reprezentanți ai gospodăriilor țărăneşti din 
toată țara, care au discutat despre rezultatele activității Federației Naționale a Fermierilor din Moldova 
(FNFM) în anul 2011 şi au trasat obiective pentru anul 2012. Preşedintele FNFM a opinat că este necesar 
ca statul să susțină mai mult producătorii agricoli, în special pe cei mici care muncesc în cadrul 
gospodăriilor țărăneşti individuale, menționând că domeniul agriculturii este unul prioritar pentru 
economia țării, acesta constituind cca 20% din Produsul Intern Brut. În context, Valeriu COSARCIUC a 
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salutat decizia Guvernului privind majorarea fondului de subvenționare în agricultură până la 400 mil. lei 
în anul 2012, precizând totodată că doar 16% din aceste mijloace sunt repartizate fermierilor. 
 
Prim-ministrul Vlad FILAT a apreciat activitatea FNFM, menționând că recunoaşte importanța 
domeniului agriculturii pentru economia țării. În acelaşi timp, Premierul a menționat că există mai multe 
domenii care necesită atenție sporită din partea statului şi este important de acordat asistență 
echilibrată tuturor domeniilor. 
 
Premierul a mai menționat că agricultura are nevoie de modernizare şi tehnologizare pentru sporirea 
competitivității producției agricole. Acest lucru este important şi în contextul pregătirii către condițiile 
care se vor crea odată cu deschiderea noilor piețe de desfacere în conformitate cu Acordul de Comerț 
Liber Aprofundat şi Cuprinzător, negociat la etapa actuală cu UE. 
 
 Prim-ministrul a dat asigurări că Guvernul va susține şi în continuare fermierii, iar  problemele enunțate 
vor fi examinate cu atenție, fiind identificate soluții pentru depăşirea lor.    
 
2.6 Vizita reprezentanților Administrației Fiscale şi Vamale a Regatului Ţărilor de Jos 
 
În perioada 27-28 martie curent, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat găzduieşte  delegația din cadrul 
Administrației Fiscale şi Vamale a Olandei, în persoana dlui Bert Koster şi Patrick Rijsdijk. 
Scopul vizitei colegilor olandezi constă în stabilirea programului de cooperare pentru anul 2012 între 
Administrația Fiscală şi Vamală a Olandei şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, subiectele şi 
problemele care urmează a fi discutate şi soluționate  în perioada de referință. 
 
 Vizita a început cu întîlnirea experților olandezi cu dl. Nicolae Platon - şeful IFPS, în timpul căreia au fost 
discutate cele mai stringente probleme care există în administrarea fiscală. Astfel, Dl Platon a menționat 
importanța vizitei delegației olandeze întru preluarea celor mai bune practici fiscale pe urmatoarele 
subiecte: conformarea benevolă a cetățenilor, administrarea TVA, metodele de contracarare a 
evaziunilor fiscale la contribuabilii mari, metodele şi sursele indirecte de estimare a venitului impozabil 
al persoanelor fizice, etc. 
 
Pe parcursul vizitei, experții olandezi vor avea întruniri de lucru cu angajații IFPS în cadrul cărora vor 
puncta necesitățile Serviciului Fiscal de Stat şi vor propune noi direcții în preluarea practicii fiscale 
olandeze. 
 
2.7 Corporația internațională DAEWOO este interesată să investească în Moldova în mai multe domenii 
 
Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, a avut o întrevedere cu reprezntanții DAEWOO 
International, Reprezentanța Bucureşti, care intenționează să deschidă subsidiare în Republica Moldova 
în mai multe domenii. 
 
Chang Hoon Lee, manager general, DAEWOO International, Reprezentanța Bucureşti, a exprimat 
interesul de a dezvolta proiecte de construcție şi modernizare a centralelor electrice atât pe combustibili 
fosili, cât şi din surse regenerabile de energie. Alte domenii de interes pentru compania coreană cu 
prezență internațională sunt participarea la modernizarea sistemului de transmisie a energiei electrice, 
industria chimică şi metalurgică, achiziția şi exportul de produse agricole pe piețele asiatice, dar şi 
investiții în producerea agricolă propriu-zisă în Republica Moldova. 
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Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a salutat intenția corporației coreene să investească în Republica 
Moldova, precizând că aceasta oferă o oportunitate unică de a livra fără taxe vamale produsele „Made 
in Moldova” pe o piață de 800 de milioane de consumatori – în țările membre ale Uniunii Europene şi 
ale CSI. Ministrul Economiei a făcut o prezentare a sectorului energetic din Moldova, care potrivit lui 
Valeriu Lazăr are un potențial investițional enorm. „În prezent este în proces de elaborare un studiu al 
necesităților investiționale în sectorul energetic, iar în decurs de un an vor fi anunțate concursuri 
internaționale pentru modernizarea centralelor electrice cu termoficare”, a spus Valeriu Lazăr. 
 
În acelaşi timp, el a invitat corporația DAEWOO să participe şi la concursurile de privatizare a 
întreprinderilor de stat, care se desfăşoară în prezent, dar şi la viitoarele concursuri de privatizare a 
activelor economice în diferite sectoare. Valeriu Lazăr s-a arătat dispus să acorde întregul sprijin logistic 
şi informațional corporației coreene pentru identificarea oportunităților investiționale, precizând că 
proiectele industriale sunt o prioritate şi pentru Ministerul Economiei. 
 
Potrivit ministrului Economiei, odată cu alegerea preşedintelui, Guvernul va accelera reformele 
economice şi va lansa un amplu proces de privatizare şi proiecte de parteneriat public-privat. 
 
 
 
 
 
 

                                                                            


