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În perioada 1 – 15 aprilie, 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 Măsurile de excludere a barierelor tehnice în calea comerţului în contextul Acordului DCFTA la
compartimentul „Ajustarea Supravegherii Pieţei la principiile UE”
La 12 aprilie în incinta Ministerului Economiei a avut loc o masa rotundă la care au fost puse în discuţie
măsurile de excludere a barierelor tehnice în calea comerţului în contextul Acordului DCFTA la
compartimentul „Ajustarea Supravegherii Pieţei la principiile UE”. La masa rotundă au participat
reprezentanţi ai 17 autorităţi abilitate cu funcţii de supraveghere a pieţei.
În contextul ajustării supravegherii pieţei în Republica Moldova la cerinţele UE, urmează a fi
implementate principiile conceptuale stabilite prin Regulamentul CE 765/2008, şi anume:
 supravegherea pieţei cuprinde se efectuează doar asupra produselor nealimentare;
 activităţile de supraveghere a pieţei se desfăşoare în baza planurilor generale şi sectoriale;
 colaborarea între autorităţile de supravegherea a pieţei este obligatorie;
 în cazul existenţei unor rezultate privind evaluarea produselor înainte de plasarea lor pe piaţă,
organele de supraveghere a pieţei trebuie să ia aceasta în considerare;
 rolul organelor vamale în neadmiterea produselor neconforme la intrare în ţară.
Urmează elaborarea proiectului de lege privind supravegherea pieţei, unde vor fi atrase toate
autorităţilor abilitate cu funcţii de supraveghere a pieţei.
1.2 În cadrul ședinței Guvernului din 11 aprilie, a fost aprobată hotărârea cu privire la Consiliul Naţional
pentru parteneriatul public-privat.
În cadrul şedinţei, a fost aprobată hotărârea cu privire la Consiliul Naţional pentru parteneriatul publicprivat. Noua abordare a cooperării dintre autorităţile publice şi sectorul privat scoate în evidenţă o
concepţie notorie de colaborare pentru asigurarea impulsionării activităţilor investiţionale în economia
naţională. Consiliul va avea misiunea de a evalua politicile statului în domeniul parteneriatului public-
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privat şi va recomanda Guvernului domeniile prioritare şi strategice de valorificare a acestor
parteneriate. Consiliul este format din reprezentanţi ai statului şi mediului de afaceri.
1.3 Întâlnirea Primului Ministru cu reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica
Moldova (CNPM)
În cadrul întrevederii, au fost discutate problemele cu care se confruntă mediul de afaceri, printre care
fenomenul economiei tenebre şi concurenţa neloială, dificultăţile în reglementarea relaţiilor de muncă
dintre angajatori şi salariaţi şi altele.
Prim-ministrul a menţionat importanţa organizării întrevederilor dintre Guvern şi reprezentanţii
patronatelor, dar şi a sindicatelor, fapt care permite examinarea în comun a problemelor existente şi
identificare soluţiilor de compromis. Vlad FILAT a subliniat că Guvernul este preocupat, în continuare, de
crearea condiţiilor adecvate de activitate pentru agenţii economici, menționând că aceeaşi atitudine
trebuie să manifeste şi patronii faţă de angajaţi. Premierul a accentuat că Guvernul, Sindicatele şi
Patronatele trebuie să depună eforturi comune în ceea ce priveşte combaterea achitării salariilor în plic
şi sporirea contribuţiilor către Fondul social. „Sarcinile şi responsabilităţile în ceea ce priveşte
dezvoltarea economică a ţării sunt comune. Trebuie să sporim gradul de solidaritate socială, ca să avem
o politică socială mai bună şi un viitor decent pentru toate păturile sociale", a accentuat Vlad FILAT.
Premierul a reiterat importanţa patronatelor în cadrul parteneriatului social şi a dispus tuturor
membrilor Cabinetului de miniştri să participe, în mod obligatoriu, la şedinţele Comisiei trilaterale de
consultări şi negocieri colective.
La propunerea patronatelor, în luna mai a.c., Prim-ministrul va avea loc o întrevedere cu reprezentanţii
mediului de afaceri din republică, în cadrul cărei vor fi discutate problemele pe care aceştia le întâmpină.
Totodată, Premierul şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu încălcarea normelor de mediu la
exploatarea resurselor naturale de către întreprinderi.

II.

Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:

2.1 Extinderea proiectului „Creşterea competitivității şi Dezvoltarea Întreprinderilor” (CEED-2)
Directorul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (USAID), Clark Larson, a anunţat că
instituţia şi-a asumat, la solicitarea Ministerului Economiei, rolul de coordonator al asistenţei externe în
domeniul îmbunătăţirii reglementărilor asupra mediului de afaceri şi în luna mai va aproba iniţierea unui
nou proiect în acest domeniu.
Clark Larson a informat despre interesul USAID de a extinde proiectul „Creşterea competitivității şi
Dezvoltarea Întreprinderilor” (CEED-2) asupra a trei noi sectoare ale economiei, printre care serviciile
pentru business la distanţă (call centers), industria automotive şi sectoare emergente pentru export,
cum ar fi turismul.
În acest sens, s-a convenit ca proiectul CEED-2 să contribuie la întărirea sistemului de învăţământ,
pentru a asigura atât necesarul de angajaţi pentru centre de business la distanţă, cât şi pentru a asigura
piaţa muncii cu o ofertă durabilă de ingineri calificaţi, care să satisfacă cererea venită din industrie. Pe
lângă aceasta, oficialul american a subliniat că pentru dezvoltarea economiei este indispensabilă
îmbunătăţirea mediului de reglementare a afacerilor, îmbunătăţirea administrării vamale şi
combaterea corupţiei.
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Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a solicitat sprijinul USAID în elaborarea unui document strategic privind
continuarea reformei regulatorii şi sprijinul în sporirea competitivităţii agenţilor economici în special în
partea ce ţine de implementarea sistemelor de management a calităţii. Totodată, ministrul Economiei a
cerut implicarea asociaţiilor profesionale din diverse sectoare ale economiei, înfiinţate cu sprijinul
proiectului CEED-2, în negocierea Acordului privind crearea Zonei de comerţ liber comprehensiv şi
aprofundat cu Uniunea Europeană. Astfel, agenţii economici îşi vor putea proteja interesele în
momentul deschiderii pieţei pentru companiile europene.
2.2 Deschiderea Incubatorului de Afaceri din oraşul Ştefan Vodă
La 12 aprilie 2012, la ora 09:30 în oraşul Ştefan Vodă (str. Testimiţeanu, nr. 2) a avut loc deschiderea
oficială a Incubatorului de Afaceri din oraşul Ştefan Vodă.
Incubatorul de afaceri din or. Ştefan-Vodă reprezintă o instituţie, care oferă antreprenorilor cu idei şi
planuri de afaceri viabile şansa de a le realiza într-un mediu potrivit. Companiile rezidente vor beneficia
de spaţii de producere sau oficii la preţ redus, consultanţă şi instruire antreprenorială, suport consultativ
la achiziţionarea echipamentului, costuri de administrare reduse, alte facilităţi şi avantaje.
Incubatorul de Afaceri Ştefan–Vodă a fost creat în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport
Sectorial ,,Stimularea Economică în Zonele Rurale”, finanţat de UE, în concordanţă cu priorităţile
Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităţilor mediului de afaceri,
în deosebi din zonele rurale. Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă va găzdui 19 companii, inclusiv
întreprinderi orientate spre producere, care vor crea, ca rezultat, cel puţin 60 locuri noi de muncă. În
contextul celor menţionate, Guvernul Republicii Moldova recunoaşte şi apreciază importanţa sectorului
IMM drept bază pentru dezvoltarea economiei naţionale. Experienţa Uniunii Europene ne demonstrează
că sectorul IMM poate avea o contribuţie substanţială la realizarea PIB-ului, crearea de noi locuri de
muncă, stimularea exporturilor.
2.3 Coordonarea şi complementarea acţiunilor instituţiilor de stat cu ale societăţii civile şi sectorului
privat vor eficientiza dezvoltarea economică în regiunile rurale
Valeriu Lazăr consideră că “creşterea bunăstării în localităţile rurale ar putea fi susţinută eficient printr-o
reţea de instituţii de dezvoltare, care activează în regiunile ţării, dar care trebuie să-şi formuleze o
agendă comună, complementându-şi acţiunile între ele şi cu sectorul asociativ şi cel privat.”
Declarația a fost făcută în cadrul Consiliului de supraveghere al Proiectului UE „Asistenţă tehnică pentru
suportul bugetar sectorial - Stimularea economică în zonele rurale (ESRA), a cărui şedinţă a prezidat-o.
Printre acestea se numără Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), care
îşi deschide două reprezentanţe în teritoriu, o reţea de 5 incubatoare de afaceri, două dintre care deja
au fost deschise sau se vor deschide în viitorul apropiat, Agenţiile de Dezvoltare Regională, filialele
Camerei de Comerţ şi Industrie, etc. Ministrul Economiei a cerut reprezentanţilor proiectului să acorde
asistenţă acestor instituţii, în vederea coordonării şi cooperării activităţii acestora în oferirea suportului
pentru antreprenorii din zonele rurale. În acest context, Proiectul ESRA va acorda asistenţă derulării mai
multor activităţi, printre care elaborarea Planului de acţiuni şi a Strategiei IMM 2020, suport pentru
formularea legii IMM, revizuirea Strategiei de dezvoltare regională, instruirea personalului din direcţiile
economice şi cele agricole ale Consiliilor raionale, organizarea de cursuri de educaţie antreprenorială în
47 de şcoli profesional-tehnice, etc.
2.4 Ministerul Economiei anunţă lansarea Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu suportul Guvernului Japoniei
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Ministerul Economiei anunţă lansarea Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale,
finanţat din contul mijloacelor Fondurilor Partenere ale Grantului Japonez, în valoare totală de 15
milioane lei.
Cererile de solicitare pentru participare la prezentul program urmează să vizeze procurări în valoare
minimă de 500 mii lei, iar valoarea maximă va fi de 1 mln lei. Perioada de prezentare a setului de
documente necesare pentru participare la program este 9 aprilie 2012-30 aprilie 2012.
Programul este destinat facilitării procurării de către reprezentanţi ai sectorului ÎMM a unui vast
sortiment de echipament de producere. Echipamentul procurat în cadrul Programului va fi oferit
beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă de un an, fără gaj, dobânda de leasing fiind la cota zero.
40% din preţul echipamentului va fi oferit drept Grant din partea Guvernului Republicii Moldova, dacă
beneficiarii vor achita în termenii stabiliţi conform contractului de leasing 60% din preţul
echipamentului.
Informaţii detaliate privind Programul vizat, cererea de aplicare şi criteriile de eligibilitate ale
solicitanţilor, precum şi lista echipamentului eligibil pentru a fi procurat în cadrul Programului, le puteţi
obţine accesând site-ul www.jnpga.md
2.5 Sectorul IMM a înregistrat o evoluţie bună la toţi indicatorii
Ministerul Economiei a făcut publice rezultatele Implementării Programului de Stat de Susţinere a
Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) pentru perioada 2009-2011, potrivit căruia, sectorul a
înregistrat o evoluţie bună la toţi indicatorii, ceea ce arată că sectorul, în întregul său, este rentabil şi
contribuie pozitiv la formarea venitului naţional. Cota IMM-urilor în PIB constituie 28,3%.
Analiza în dinamică a evoluţiei sectorului IMM, care în prezent deţine circa 97,7% din numărul total al
întreprinderilor din ţară reflectă o creştere stabilă a sectorului, atât datorită îmbunătăţirii mediului de
afaceri, în general, cât şi perfecţionării cadrului regulatoriu ce ţine de activitatea IMM, în particular.
Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă generatorul principal de noi locuri de muncă şi de
creştere economică a ţării. Guvernul Republicii Moldova, prin acţiunile sale, pune în centrul politicilor de
stat problemele micilor întreprinzători. Acest lucru condiţionează evaluarea tuturor iniţiativelor din
perspectiva afacerilor mai mici şi garantarea priorităţii dezvoltării acestora.
Pentru IMM-uri, procesul de inovare a fost un factor indispensabil care a contribuit la creşterea
competitivităţii acestora, prosperării pe plan internaţional, în contextul evoluţiei rapide a pieţelor de
desfacere
şi
concurenţei
acerbe
între
economii.
O importanţă deosebită o constituie şi perfecţionarea bazei legislative pentru funcţionarea eficientă a
instituţiilor pieţei, stimularea iniţiativei private, a climatului investiţional favorabil şi a concurenţei
sănătoase.
2.6 Majorarea salariilor va fi unul din rezultatele implementării reformei
„Majorarea salariilor în justiţie nu trebuie privită ca o condiţie pentru reforma justiţiei, majorarea
salariilor va fi unul din rezultatele implementării reformei”. Despre aceasta a declarat Veaceslav Negruţa
în cadrul emisiunii “Ochiul public” de la Radio Noroc.
Ministrul Finanţelor a confirmat că practica vechii guvernări cât priveşte amnistia fiscală nu mai e de
actualitate şi chiar dăunătoare, iar agenţii economici urmează să se concentreze pe respectarea
legislaţiei fiscale. „La fel ne dorim un parteneriat cu angajaţii care azi acceptă să primească salariu în plic
Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii

şi nu înţeleg că e spre binele lor să fie trecut prin contabilitatea întreprinderii. Oricine e în drept să
verifice dacă salariu lui se reflectă integral în contabilitate astfel va şti ce sumă se transferă la Fondul
social şi cel al asigurărilor medicale pentru a putea beneficia de servicii medicale de calitate şi de o
pensie bine meritată pe măsură” a mai adăugat Negruţa.
2.7 Guvernul a adoptat Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013
Guvernul a adoptat Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013. Stela MOCAN,
directoarea Centrului de Guvernare Electronică, a prezentat principalele acţiuni efectuate în acest sens
pînă în prezent, printre care: Iniţiativa Datelor Guvernamentale Deschise (portarul www.date.gov.md
conţine 150 seturi de date de la 20 de ministere şi autorităţi publice), Fondul naţional de date
geospaţiale şi Declaraţia fiscală electronică. În acelaşi timp, în vederea promovării unei guvernări
transparente şi sporii calităţii serviciilor publice, este elaborat portalul Guvern pentru Cetăţeni,
www.servicii.gov.md, în calitate de ghişeu unic de acces la toate serviciile publice prestate în mod
electronic.
La aceeași ședință, a fost aprobat proiectul de lege cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a
sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pe anii 2012-2015. Documentul are scopul de a
atrage în sectorul TIC noi investiţii, iar realizarea obiectivelor Strategiei va permite transformarea
economiei ţării în una bazată pe informaţie şi cunoaştere, datorit avantajelor pe care le oferă TIC.
2.8 Ministerul Finanţelor remite spre consultare publică proiectul de lege „Pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative”
Proiectul a fost elaborat întru executarea Art. XLII din Legea pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative nr.267 din 23 decembrie 2011. Prin Legea menţionată Codul fiscal a fost completat cu
capitolul 111 „Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice”.



L E G E pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Notă explicativă la proiectul de lege „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”

Scopul prezentului proiect de lege este de a completa capitolul 111 din Codul Fiscal cu mecanismul de
aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit.
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate până la 25.04.2012, la adresa electronică:
denis.casirin@fisc.md
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