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În perioada 15 - 31 mai 2011, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze implementarea
propunerilor incluse în 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 2012 - 2013, 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 Ministerul Finanţelor a perfectat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, aferente politicilor bugetar-fiscale şi vamale pe anul 2013
Ministerul Finanţelor a perfectat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, aferente politicilor bugetar-fiscale şi vamale pe anul 2013, reieşind din recomandările
prezentate de părţile interesate în procesul de consultare.
- Scrisoare cu privire la expertizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative
- Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
- Nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
- Sinteza propunerilor ce ţin de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2013 şi de perfecţionare a
legislaţiei fiscale şi vamale
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1.2 Un Consiliu Strategic va dezvolta rețeaua de advocacy a ANB
Consiliul Strategic (CS) al platformei Agendei Naţionale de Business (ANB) s-a convocat într-o şedinţă de
lucru lărgită, în cadrul căreia a fost discutat conceptul organizațional al rețelei de advocacy a ANB,
componenţa și împuternicirile CS. La şedinţă au luat parte membrii Consiliului Organizatoric pentru
pregătirea celei de-a 3-a conferințe ANB, directorii executivi ai asociaţiilor, consultanții ToT, experţii IDIS
„Viitorul”. Moderatorii au prezentat direcţiile generale de activitate, regulamentul CS al ANB, strategia
de comunicare în cadrul Reţelei.
“Misiunea Consiliului este de a contribui la dezvoltarea reţelei de advocacy a ANB şi de a promova
dezvoltarea si interesele sectorului privat în cadrul dialogului public-privat din RM”, a precizat Tatiana
Lariuşin, expert IDIS “Viitorul”.
Consiliul are ca scop dezvoltarea reţelei de advocacy a ANB, prin facilitarea comunicării şi participării
membrilor săi în identificarea şi implementarea priorităţilor strategice de dezvoltare a sectorului privat,
şi eliminarea barierelor administrative în activitatea antreprenorială. Un alt scop este promovarea
dialogul public-privat între autorităţile publice, cercurile de afaceri şi comunitatea de experţi
independenţi, în vederea stimulării iniţiativei private în Republica Moldova şi îmbunătăţirii mediului de
afaceri.
1.3 Avizul Agendei Naționale de Business privind politica fiscală 2013
Pe data de 15 mai a.c. IDIS "Viitorul" a trimis avizul pe politica fiscală pentru anul 2013 în adresa
Ministerului Finanțelor. Acest aviz împreuna cu alte patru elaborate de ACAP, UAP, TIMPUL, CNPM,
reflectă poziția asociațiilor de afaceri și CCI pe platforma Agendei Naționale de Business (ANB). Vinerea
trecută, 25 mai, în incinta IDIS, a fost organizată o masa rotundă la care s-a discutat poziția ANB cu
privire la politica fiscală pentru anul 2013.
Pentru mai multe detalii vedeți sinteza mesei rotunde din 25 mai 2012 și avizul ANB expediat către
Ministerul Finanțelor.

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 Provocările în dezvoltarea industrială a ţării au fost discutate la o masă rotundă cu participarea
vicepremierului Valeriu Lazăr
Circa 100 de companii ce activează în diverse domenii ale sectorului industrial şi asociaţii ale oamenilor
de afaceri şi-au expus problemele şi doleanţele în vederea creării unui climat de afaceri favorabil
dezvoltării industriale, în cadrul unei mese rotunde organizate vineri de către Organizaţia pentru
Promovarea Exporturilor (MIEPO) şi Ministerul Economiei.
Şedinţa a fost convocată pentru a identifica problemele inerente sectorului industrial care au dus la
scăderea producţiei industriale cu 3,4% în primul trimestru al anului curent. Potrivit ministrului
Economiei, această scădere a fost provocată atât de conjunctura externă, pe pieţele de desfacere a
producţiei moldoveneşti, cât şi de deficienţe structurale interne. „Pentru asigurarea unei creşteri stabile
şi calitative a producţiei industriale este nevoie de retehnologizarea industriei moldoveneşti, fluidizarea
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comerţului extern şi asigurarea întreprinderilor cu forţă de muncă calificată prin reformarea sistemului
de învăţământ”, a constatat Valeriu Lazăr, audiind doleanţele companiilor moldoveneşti.
Principalele probleme enumerate în cadrul mesei rotunde se referă la imperfecţiunea sistemului de
reglementare a livrărilor de materii prime şi bunuri finite la import, respectiv export, legislaţia privind
permisele de muncă pentru cetăţeni străini, sistemul de certificare, tarifele pentru transportul de
mărfuri, inclusiv a containerelor, sistemul educaţional, reforma sistemului justiţiei etc.
2.2 Ședinţa Consiliului de coordonare al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii (ODIMM)
La 22 mai curent a avut loc şedinţa Consiliului de coordonare al Organizaţiei pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), prezidată de Dl Valeriu Lazăr, Viceprim –ministru,
ministru al Economiei.
În cadrul şedinţei au fost prezentate rezultatele activităţii şi realizarea bugetului Organizaţiei în anul
2011, fiind puse în discuţie problemele ce ţin de implementarea programelor sectoriale, în special a
Programului „Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii”, finanţat din bugetul de stat şi în baza Matricei
de politici aferente Grantului Comisiei Europene de suport bugetar pentru sectorul rural.
Directorul General al ODIMM, Iulia Iabanji a menţionat în raportul său că anul trecut eforturile
Organizaţiei au fost axate pe facilitarea accesului IMM la finanţare prin dezvoltarea schemelor inovative
de garantare a creditelor, pe stimularea convertirii economiilor în mijloace de investire prin dezvoltarea
programelor guvernamentale (PARE 1+1, PNAET), crearea infrastructurii de suport în afaceri prin
intermediul reţelei incubatoarelor de afaceri, promovarea culturii antreprenoriale şi a performanţelor
manageriale ale IMM, dezvoltarea competitivităţii şi internaţionalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
promovarea dialogului public-privat pentru soluţionarea problemelor sectorului.
În discursul său, Viceprim–ministrul Valeriu Lazăr, ministrul Economiei a menţionat că „un sector
dezvoltat al întreprinderilor mici şi mijlocii poate reconfigura economia Republicii Moldova, atât prin
oportunităţile masive de angajare în câmpul muncii, cât şi prin competitivitate, flexibilitate şi dinamism.
Deci, scopul primordial al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii este
de a contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului IMM prin implementarea politicilor de stat în
concordanţă cu priorităţile stabilite în strategiile şi programele naţionale.”
2.3 Ministerul Economiei sprijină acţiunile menite să încurajeze antrenarea femeilor în afaceri
Ministerul Economiei depune eforturi maxime pentru ca antreprenoriatul feminin să deţină toate
premisele necesare pentru transformarea lui într-un important motor al dezvoltării economice şi sociale
în Republica Moldova". Declaraţia a fost făcută de Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al
Economiei, în cadrul evenimentului de lansare oficială a Programului "Femeile în afaceri". Acesta este un
program al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare(BERD) cu susţinerea financiară a
Guvernului Suediei.
Ministrul Economiei s-a referit la importanţa stimulării dezvoltării antreprenoriatului feminin în
Republica Moldova şi abordarea acestei probleme la un nivel cît mai înalt posibil, dar şi la promovarea
femeilor la nivelul luării deciziilor în business şi societate, stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de afaceri
între femeile-antreprenori, deschiderea şi lărgirea noilor orizonturi de colaborare.
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Dl Valeriu Lazăr a precizat că Ministerul Economiei promovează politici favorabile dezvoltării sectorului
IMM-urilor şi implicării femeilor în afaceri. În acest context, ministrul s-a referit la noile proiecte de acte
legislativ-normative, în special Strategia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 20122020, care prevede un şir de acţiuni menite să încurajeze antrenarea femeilor în afaceri.
La eveniment au participat reprezentanţii Guvernului Suediei şi BERD, în frunte cu ES Ingrid Tersman,
Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Charlotte Ruhe, Directorul echipei BERD de Susţinere a
Micului Business, Claudia Pendred, Director BERD România, precum şi reprezentanţi ai mediului de
afaceri din Republica Moldova.
2.4 Oportunităţile de promovare a turismului în Republica Moldova
“Pentru Republica Moldova este extrem de important ca investiţiile ce parvin şi relaţiile economice
ascendente, inclusiv cu Japonia, să treacă la faza următoare: de la o ţară recipiente a asistenţei nerambursabile, la una care este aptă de a asimila şi implementa investiţii sub formă de tehnologii în
domeniul industrial, dar şi în domeniul serviciilor, precum turismul”, a declarat Viceprim-ministrul
Valeriu Lazăr, ministrul Economiei, în cadrul unei întîlniri cu un grup de jurnalişti din Japonia.
Zilele trecute, 8 jurnalişti japonezi au vizitat Republica Moldova, în cadrul proiectului ţărilor GUAM
pentru turism, ei avînd un program turistic complex, precum şi întîlniri cu oficiali moldoveni, inclusiv şi
cu Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministrul Economiei.
În ansamblu, punctele forte constatate de jurnaliştii niponi, ca urmare a turului în ţările GUAM, vor servi
drept bază de promovare continuă a turismului, a perspectivelor de impulsionare a turismului în ţările
GUAM şi în Republica Moldova în parte, precum şi dezvoltarea altor oportunităţi pentru ţara noastră.
2.5 HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea Centrelor de Notificare ale
Organizaţiei Mondiale a Comerţului
În scopul implementării angajamentelor Republicii Moldova vis –a - vis de Organizaţia Mondială a
Comerţului (OMC), ratificate prin Legea nr.218-XV din 01.06.2001 “Pentru aderarea Republicii Moldova
la Organizaţia Mondială a Comerţului” şi optimizării mecanismului de informare şi conlucrare între
instituţiile guvernamentale ale Republicii Moldova şi ţările membre ale OMC, Guvernul Republicii
Moldova a aprobat Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea Centrelor de Notificare
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

2.6 Calitatea vinurilor din Moldova, renovarea drumurilor naţionale şi acordarea de credite
întreprinderilor mici şi mijlocii, sunt doar cîteva din realizările Moldovei în cadrul Programului
,,Parteneriatul Estic”
Subiectul a fost discutat la o conferinţă internaţională organizată de Banca Europeană de Investiţii (BEI)
în perioada 22.05 - 25.05.2012, Republica Moldova fiind reprezentată de către Ministrul Finanţelor
Veaceslav Negruţa, transmite M1.
,,Anul acesta vom fi în negocieri a următoarelor 3 proiecte, suma totală va fi de 45 mln. euro, din nou
vizează sectoarele prioritare cum ar fi eficienţa energetică, ar fi vorba despre proiectul de drumuri al
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treilea la număr şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii un al doilea proiect în acest sector ”, a
declarat Veaceslav Negruţa.
Deşi Europa se confruntă cu probleme economice, decizia UE de a ajuta partenerii din Est nu a dispărut,
programele puse în aplicare în Moldova din anul 2007 până în anul 2013 sunt în valoare de 300 mln.
euro, dintre care, 75 mln. euro sunt pentru sporirea calităţii vinului autohton, alte 75 mln. euro sunt
pentru reconstrucţia drumurilor naţionale.
2.7 MF a remis spre examinare şi avizare proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea
Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de dialog competitiv”
Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor
interesate proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice
folosind procedura de dialog competitiv”.




Proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice
folosind procedura de dialog competitiv”
Anexa la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile
publice folosind procedura de dialog competitiv”
Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului „Pentru
aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de dialog competitiv”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 15.06.2012, la adresa electronică:
dumitru.ochinca@mf.gov.md
2.8 A intrat în vigoare Ordinul Serviciului Vamal privind procedura de emitere a deciziilor tarifare
prealabile
Instrucţiunea cu privire la procedura de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară
prealabilă, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 80-O din 28.02.2012, a fost publicat în Monitorul
Oficial nr.99-102/629 din 25.05.2012.
Ordinul respectiv a fost elaborat în scopul racordării la standardele europene şi asigurării dreptului
agenţilor economici privind accesul la informaţii la capitolul clasificarea corectă a mărfurilor ce urmează
a fi importate sau exportate.
Ordinul detaliază prevederile art. 1413 şi 1414 din Codul Vamal al Republicii Moldova, care prevăd
emiterea deciziilor tarifare prealabile în special procedura de întocmire şi depunere a cererilor pentru
emiterea deciziilor tarifare prealabile, examinarea acestora. Totodată a fost aprobat formularul model al
deciziei tarifare.
Implementarea procedurii privind emiterea deciziilor tarifare va asigura o previzibilitate în aplicarea
măsurilor tarifare, fiind un element esenţial al cadrului normativ vamal coerent şi transparent. Din
această perspectivă Ordinul se încadrează în procesul de armonizare a procedurilor vamale la cele
europene, precum şi standardele internaţionale de facilitare a comerţului internaţional.
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2.9 Noi repere de colaborare vamală în format trilateral
La data de 22 mai, Directorul General al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Tudor BALIŢCHI, a
efectuat o vizită de lucru la Odessa (Ucraina), unde s-a întîlnit cu omologii săi, Preşedintele Serviciului
Vamal de Stat al Ucrainei, Igor KALETNIK şi Preşedintele Serviciului Vamal al Republicii Belarus, Alexandr
ŞPILEVSKII.
Potrivit agendei de lucru, în cadrul întrevederii în format trilateral au fost discutate cele mai actuale şi
importante subiecte ale colaborării vamale între cele trei state, precum şi extinderea relaţiilor de
parteneriat.
Ca urmare a întîlnirii de lucru, în vederea unei colaborări solide în format trilateral, conducătorii
serviciilor vamale ale Moldovei, Ucrainei şi Belarus au semnat o Declaraţie comună privind colaborare
vamală trilaterală axată pe mai multe domenii de activitate precum:






Îmbunătăţirea tehnologiilor de control vamal şi optimizarea procedurilor vamale;
Implementarea unor mecanisme moderne de schimb de informaţii privind circulaţia mărfurilor şi a
mijloacelor de transport;
Schimbul de informaţii prealabil în vederea analizei de risc, precum şi interacţiunea în domeniul
controlului valorii în vamă a mărfurilor;
Organizare în comun a activităţilor în domeniul antifraudă
Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.

La finalul întrevederii, conducătorii autorităţilor vamale au vizitat punctul de trecere a frontierei de stat
Palanca - Maiaki - Udobnoe.
2.10 Reprezenanții Agricultorilor sunt nemulțumiți de inițiativa guvernamentală de majorare a TVA până
la 20 %
Guvernul intenționează să majoreze TVA pentru agricultori de la procentul actual de 8 % la 20 %, 12 %,
conform promisiunilor, urmând a fi returnați. Întreprinzătorii nu înțeleg intențiile cabinetului de miniștri
de manipulare cu cifrele și banii, iar experții nu văd sens în asemenea măsuri, apreciindu-le ca fiind o
dovadă a unui slab management în sfera politicii bugetar-fiscale.
Reprezentanții Agricultorilor, de asemenea, nu pot înțelege sensul inițiativelor guvernamentale de a
majora cota TVA, presupunând că în acest mod, Cabinetul de Miniștri dorește să pună în aplicare
recomandările FMI de a egaliza condiţiile fiscale ale agricultorilor. Conform spuselor dlui Alexandru
Slusari, vicepreședintele asociației “UniAgroProtect”, agricultorii deja au trecut printr-o asemenea
experiență amară, când această majorare a încercat să fie introdusă în anul 2006. Atunci, taxa de 20% se
extrăgea rapid și operativ de la agricultori, însă cu returnarea banilor erau mari probleme. Prim urmare,
agricultorii din Republica Moldova îndeamnă Cabinetul de Miniștri să utilizeze experiența Ucrainei, unde
“pentru agricultori, TVA-ul este doar calculat, nefiind inclus în buget”.
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Domnul Slusari a amintit spusele premierului potrivit cărora, statul nu are nevoie de acești bani și are de
gând să-i returneze. Întrebarea rămâne "de ce în așa caz să mărim birocrația și să plimbăm acești bani
peste tot". Potrivit spuselor domnului Slusari, aceste propuneri urmează a fi aduse la cunoștința
premierului, cu care deja a fost stabilită o întâlnire pentru săptămâna viitoare.
Administratorul firmei de audit GR & Audit Consult Tatiana Grinic, de asemenea, consideră că acest pas
"cu siguranță" va duce la stagnarea sectorului agricol, care, dimpotrivă necesită investiții și susținere
suplimentară din partea statului. "Agricultura deja este practic pe genunchi în zilele de azi. Dar după
introducerea Taxei pe Valoarea Adăugată de 20 %, în general vă scădea total. Mai mult decât atât,
mecanismul administrativ va acționa așa ca cele 12 % să nu fie returnate, iar dacă totuși va fi returnată o
oarecare sumă, aceasta nu va fi deodată, dar după controale fiscale".
2.11 Masă rotundă dedicată Cadrului Bugetar pe Termen Mediu
Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP a organizat o masă rotundă dedicată discutării proiectului
Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2013-2015. În cadrul mesei rotunde ministrul Veaceslav Negruța și
câțiva reprezentanți ai Ministerului Finanțelor au făcut o prezentare detaliată a acestui proiect, iar
reprezentanții societății civile au avut ocazia să discute și să adreseze întrebări ministrului.
De fapt de este CBTM? Este un proces de planificare strategică pe termen de 3 ani, în cadrul căruia
prioritățile de politici se încearcă a fi puse în corespondență cu resursele financiare existente. CBTM este
o practică de „modă” nouă, dar deja utilizată în mai multe țări. La modul ideal, trebuie să existe o
corespondență perfectă între planificările în CBTM și bugetul public național, deși în Moldova aceasta
încă nu se întâmplă. Primul exercițiu de planificare a Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu a avut loc
încă în 2006, acoperind perioada 2007-2009. În prezent, procesul este deja la a șaptea iterație,
Ministerul Finanțelor coordonând CBTM pentru anii 2013-2015.
2.12 Apelul societății civile privind SND Moldova 2020
Societatea civilă, reprezentată de membrii Consiliului Naţional al ONG-urilor, au făcut pe 17 mai, un
apel către Parlamentul Republicii Moldova prin care solicită revizuirea substanţială a proiectului
„Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova-2020”. Potrivit lor, această strategie, nicidecum nu este
una de dezvoltare naţională, ci mai degrabă una de dezvoltare economică, care mai trebuie modificată
la unele aspecte, transmite Info-Prim Neo.
Proiectul „Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova – 2020” îşi propune să ofere o viziune pe termen
lung a dezvoltării Republicii Moldova. „Constatăm că, în pofida bunelor intenţii şi consultărilor în
elaborarea acestuia, proiectul promovează o abordare limitată, axată doar pe unele aspecte ale creşterii
economice a ţării. Modelul propus de realizare a creşterii economice nu reflectă viziunea de dezvoltare
durabilă a ţării”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, membrul Consiliului ONG şi directorul
Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), Sergiu Ostaf.
„Solurile noastre sunt printre cele mai bogate din Europa, plus la toate, acestea acoperă circa 80 % din
teritoriul Republicii Moldova, dar ce rost au dacă ele nu sunt exploatate cum trebuie. Strategia mai
prevede renovarea drumurilor, dar pentru cine, dacă la noi toţi pleacă peste hotare? Această strategie
trebuie să fie ori redenumită în Strategie de dezvoltare economică, ori de elaborat una nouă care întradevăr să prevadă o dezvoltare naţională” a menţiona reprezentantul asociaţiei BIOS, Valentin
Ciubotaru.
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2.13 Moldova 2020: Consultări publice la Parlament
Comisia economie, buget şi finanţe, invită persoanele interesate la şedinţa lărgită a Comisiei din 13 iunie
a.c, începînd cu ora 10:00, în Sala mică a Palatului Republicii, în cadrul căreia va fi examinat şi consultat
public proiectul de Lege nr. 681 din 04.04.2012 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare
"Moldova 2020".
Pentru facilitarea procesului de consultare, în cazul în care doriţi să vă expuneţi asupra proiectului
nominalizat, Comisia solicită prezentarea propunerilor Dumneavoastră Comisiei pînă la data de 11 iunie
a.c., ora 17:00. Propunerile trebuie să corespundă cerinţelor minime anexate la Invitaţie şi prevederilor
celor 7 priorităţi stabilite în Strategie:
1) Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii
forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie.
2) Investiţii publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale în scopul diminuării cheltuielilor de
transport şi sporirii vitezei de acces.
3) Diminuarea costurilor finanţării prin intensificarea concurenţei în sectorul financiar şi dezvoltarea
instrumentelor de management al riscurilor.
Ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea cadrului de reglementare şi prin aplicarea
tehnologiilor informaţionale în serviciile publice destinate mediului de afaceri şi cetăţenilor.
5) Diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor
regenerabile de energie.
6) Sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii întru asigurarea unei rate adecvate de înlocuire a
salariilor.
7) Sporirea calităţii şi eficienţei actului de justiţie şi combaterea corupţiei întru asigurarea accesului
echitabil la bunurile publice pentru toţi cetăţenii.
Propunerile le puteţi transmite Comisiei economie, buget şi finanţe prin poştă sau la următoarele adrese
de e-mail: svetlana.sagaidac@parlament.md; valentina.virnav@parlament.md.
Persoana de contact din cadrul Comisiei este doamna Svetlana Sagaidac, consultant principal, tel:
(22)268-520, mob: 060003268.
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