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În perioada 1 – 30 septembrie 2012, 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 2010, iar cea de a doua conține alte 

noutăți de interes pentru mediul de afaceri. 

Sumar: 

I. Noutăți relevante pentru implementarea Agendei 

Naționale de Business 2010: 

1.1 Membrii Agendei Naţionale de Business au purtat un 

dialog cu responsabilii de consultări publice ai ministerelor 

 

1.2 Grupul de lucru din cadrul ANB a pus în discuție 

priorităţile mediului de afaceri în domeniul transportului 

constatând că acestea nu se regăsesc pe agenda de lucru a 

Guvernului 

1.3 Analiză de transparență a proiectului legii bugetului de stat 

2013 

1.4 Ministerul Economiei a prezentat Guvernului Republicii 

Moldova proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la 

revizuirea actelor normative în domeniul vamal” 

1.5 Îmbunătăţirea mediului de afaceri este motivaţia principală 

a noului document de planificare strategică privind reforma 

regulatorie 

1.6 Succesul serviciului „Declaraţie electronică” devine tot mai 

pregnant 

1.7 Veaceslav Ioniţă:Lecții din Tranziția Moldovei: Importanța 

Unui DIALOG Public – Privat Transparent  

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri: 

2.1 Şedinţa Comitetului Consultativ a contribuit la schimbul de 

informaţii dintre vamă şi comunitatea de afaceri 

2.2 În premieră, şedinţa Comisiei interguvernamentale moldo-

ruse va fi însoţită de un forum al oamenilor de afaceri  

2.3 A fost aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în scopul realizării echității 

fiscale 

2.4 Atelier de lucru organizat de GL EFMA: cauze, consecințe 

și soluții pentru ocuparea informală 

http://business.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=1399-ok
http://business.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=1399-ok
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=4006&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/IDIS-Viitorul-prezinta-a-14-a-editie-a-Monitorului-Social-Imbatranirea-populatiei-de-la-provocari-la-beneficii&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Comertul-in-Uniunea-Europeana-facilit
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=4006&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/IDIS-Viitorul-prezinta-a-14-a-editie-a-Monitorului-Social-Imbatranirea-populatiei-de-la-provocari-la-beneficii&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Comertul-in-Uniunea-Europeana-facilit
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=4006&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/IDIS-Viitorul-prezinta-a-14-a-editie-a-Monitorului-Social-Imbatranirea-populatiei-de-la-provocari-la-beneficii&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Comertul-in-Uniunea-Europeana-facilit
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=4006&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/IDIS-Viitorul-prezinta-a-14-a-editie-a-Monitorului-Social-Imbatranirea-populatiei-de-la-provocari-la-beneficii&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Comertul-in-Uniunea-Europeana-facilit
http://cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/dezvoltare-economica/opinii/item/1306-cetatenii-si-transparenta
http://cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/dezvoltare-economica/opinii/item/1306-cetatenii-si-transparenta
http://www.mec.gov.md/comunicate/ministerul-economiei-a-prezentat-guvernului-republicii-moldova-proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-revizuirea-actelor-normative-in-domeniul-vamal/
http://www.mec.gov.md/comunicate/ministerul-economiei-a-prezentat-guvernului-republicii-moldova-proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-revizuirea-actelor-normative-in-domeniul-vamal/
http://www.mec.gov.md/comunicate/ministerul-economiei-a-prezentat-guvernului-republicii-moldova-proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-revizuirea-actelor-normative-in-domeniul-vamal/
http://www.mec.gov.md/comunicate/imbunatatirea-mediului-de-afaceri-este-motivatia-principala-a-noului-document-de-planificare-strategica-privind-reforma-regulatorie/
http://www.mec.gov.md/comunicate/imbunatatirea-mediului-de-afaceri-este-motivatia-principala-a-noului-document-de-planificare-strategica-privind-reforma-regulatorie/
http://www.mec.gov.md/comunicate/imbunatatirea-mediului-de-afaceri-este-motivatia-principala-a-noului-document-de-planificare-strategica-privind-reforma-regulatorie/
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=658
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=658
http://business.viitorul.org/public/1401/ro/Lectii%20din%20tranzitia%20Moldovei-rom-1.pdf
http://business.viitorul.org/public/1401/ro/Lectii%20din%20tranzitia%20Moldovei-rom-1.pdf
http://customs.gov.md/index.php?id=3276
http://customs.gov.md/index.php?id=3276
http://www.mec.gov.md/comunicate/in-premiera-sedinta-comisiei-interguvernamentale-moldo-ruse-va-fi-insotita-de-un-forum-al-oamenilor-de-afaceri/
http://www.mec.gov.md/comunicate/in-premiera-sedinta-comisiei-interguvernamentale-moldo-ruse-va-fi-insotita-de-un-forum-al-oamenilor-de-afaceri/
http://mf.gov.md/ro/newsitem/852
http://mf.gov.md/ro/newsitem/852
http://mf.gov.md/ro/newsitem/852
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/dezvoltare-economica/evenimente/item/1305-atelier-de-lucru-reducerea-ocuparii-informale
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/dezvoltare-economica/evenimente/item/1305-atelier-de-lucru-reducerea-ocuparii-informale


Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii 
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reforme structurale, eliminarea barierilor la export, 

liberalizarea comerțului 

2.11 Exportatori din ramura vinificaţiei, transportului, 

industriei alimentare, materialelor de construcţii și din alte 
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privind  crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător RM-UE (ZLSAC/DCFTA) 
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1.1 Membrii Agendei Naţionale de Business au purtat un 

dialog cu responsabilii de consultări publice ai ministerelor 

Membrii Agendei Naţionale de Business au purtat un dialog cu 

responsabilii de consultări publice ai ministerelor pe marginea 

implicării mediului de afaceri în procesul de elaborare și 

avizare a proiectelor de acte legislative și normative. Discuţiile 

au avut loc joi, 13 septembrie, în cadrul Atelierului de lucru cu 

genericul “Eficientizarea implicării participanților la dialogul 

public - privat în procesul de elaborare a legislației”. În acest 

context, reprezentanţi ai şapte ministere au luat parte la 

discuţiile privind implicarea ediului de afaceri în procesul 

decizional. 

 

În cadrul atelierului de lucru au  fost puse în discuţie 

problemele legate de eficientizarea implicării comunităţii de 

afaceri în procesul de elaborare și avizare a proiectelor de acte 
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legislative și normative (transparenţa în procesul decizional), 

prin prisma viziunii membrilor reţelei de susținere a Agendei 

Naţionale de Business (ANB), precum şi propunerile oamenilor 

de afaceri referitoare la procesul consultărilor publice 

(propunerile pe marginea proiectului de lege cu privire la actele 

normative). 

Asociaţiile de business din cadrul ANB îşi exprimă dorinţa de a 

se implica cât mai eficient în procesul decizional, în mod 

special la etapa de fundamentare a deciziilor şi a expertizei 

privind cadrul normativ, inclusiv să cunoască aşteptările 

ministerelor referitoare la felul cum pot contribui la procesul de 

elaborare și consultare a proiectelor de legi.  

La rândul lor, reprezentanţii ministerelor s-au arătat deschişi 

pentru o colaborare mai eficientă cu mediul de afaceri, 

asigurând tot sprijinul necesar pentru un dialog eficient. 

1.2 Grupul de lucru din cadrul ANB a pus în discuție 

priorităţile mediului de afaceri în domeniul transportului 

constatând că acestea nu se regăsesc pe agenda de lucru a 

Guvernului 

Reprezentanţii mediului de afaceri din sectorul transportului au 

discutat pe marginea legislaţiei în transportul auto şi implicarea 

mediului de afaceri în procesul de consultări publice.   

Totodată, în cadrul Mesei Rotunde s-au discutat aspectele cu 

referire la modificările legislaţiei în transportul auto. Eugen 

Daţco, Director executiv al Uniunii Transportatorilor şi 

Drumarilor a făcut o trecere în revistă a noilor prevederi ale 

Codului Transportatorilor. Acesta a precizat că documentul se 

află la etapa de negociere cu Ministerul Transportului. „Partea 

pozitivă a acestui Cod este că aproape toate propunerile din 

partea transportatorilor au fost introduse în document. 

Diferenţa dintre Codul vechi şi cel nou este una mare. Codul 

nou conţine cerinţe ce au la bază directive europene, principii 

internaţionale de licenţiere a transportului de mărfuri pe rutele 

internaţionale. Astfel, Codul nou prevede instalarea 

tahometrelor la graniţă, modificări în modalitatea de cântărire a 

mărfurilor, precum şi introducerea certificatului unic de testare 

tehnică”, a explicat Eugen Daţco. Potrivit expertului economic 

al IDIS „Viitorul”, Ion Tornea, din cele şapte priorităţi stabilite 

de Agenda Naţională de Business (ANB) cu privire la sectorul 

transporturilor, doar pentru două din ele se regăsesc măsuri pe 

agenda de lucru a Guvernului (în Planul de Acţiuni al 

Guvernului)  

 1.3 Analiză de transparență a proiectului legii bugetului de stat 

2013 

Grupul de lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial 

prezintă o analiză de transparență a proiectului legii bugetului 

de stat 2013, realizată de Dumitru Budiaschi, director de 

program din cadrul Centrului Analitic Independent Expert-

Grup. Acesta este primul policy brief dintr-o serie de scurte 

analize realizate de membrii/constituenții GL EFMA în 

conformitate cu prioritățile grupului de lucru. 
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Procesul de elaborare a proiectul bugetului pentru anul 2013 a 

stabilit un anti-record în ceea ce privește transparența și 

calitatea consultărilor publice. Elaborarea proiectului de buget 

este un exercițiu prea important pentru ca societatea civilă să 

accepte marginalizarea sa în acest proces. Încălcarea câtorva 

prevederi legale și ezitarea în aplicarea bunelor practici privind 

transparența bugetară ar putea fi interpretate ca un periculos 

derapaj spre o atitudine mai arogantă a autorităților față de 

cetățeni. Lipsa de colaborare a instituțiilor statului în 

elaborarea proiectului de buget se răsfrânge negativ asupra 

calității proiectului de buget.   

1.4 Ministerul Economiei a prezentat Guvernului Republicii 

Moldova proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la 

revizuirea actelor normative în domeniul vamal” 

 Ministerul Economiei a finalizat şi a prezentat spre aprobare 

Guvernului Republicii Moldova proiectul Hotărârii „Cu privire 

la revizuirea actelor normative în domeniul vamal”.În  urma a 

multiplelor adresări din partea agenţilor economici privind 

necesitatea fluidizării comerţului exterior, cât şi în contextul 

angajamentelor asumate de Republica Moldova la capitolul 

„Transparenţă” în procesul negocierilor cu UE privind crearea 

Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, Ministerul 

Economiei a elaborat pe parcursul lunilor de vară ale anului 

curent, actul normativ ce prevede „ghilotinarea” ordinilor 

interne ale Serviciului Vamal. O altă prevedere  importantă al 

noului act normativ este obligarea Serviciul Vamal de a 

consulta pe viitor toate actele sale normative cu Grupul de 

lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător şi de a asigura publicarea acestora. Această 

prevedere are drept scop neadmiterea  pe viitor a practicii 

existente de elaborare a actelor normative în domeniul vamal 

cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător, fără a 

fi consultate ci Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător. Proiectul a fost 

supus consultărilor publice pe perioada 10-30 septembrie. 

1.5 Îmbunătăţirea mediului de afaceri este motivaţia principală 

a noului document de planificare strategică privind reforma 

regulatorie 

Vineri, 14 septembrie, în cadrul conferinţei de prezentare a 

Raportului „Revizuirea reformei regulatorii din Republica 

Moldova”, Ministerul Economiei în cooperare cu Proiectul 

Băncii Mondiale  Ameliorarea Competitivităţii au prezentat 

rezultatele evaluării Reformei regulatorii pînă în anul 2011 şi 

unele propuneri privind priorităţile noului document de 

planificare strategică privind Reforma regulatorie, elaborarea 

căruia a fost iniţiată de curînd de către minister. Nevoia unui 

nou cadru de planificare strategică privind reforma regulatorie 

este justificată de mai mulţi factori. Un prim motiv este 

necesitatea alinierii cadrului de planificare strategică privind 

reforma regulatorie la documentele de politici naţionale, 

precum Strategia Naţională de Dezvoltare -  Moldova 2020. 

Documentul de planificare strategică precedent, Strategia de 

reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de 

întreprinzător, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.104 din 

01.02.2007 a expirat în anul 2009, iar Planul de acţiuni de 

eliminare a constrîngerilor de ordin administrativ în mediul de 

afaceri pentru anul 2010 şi 2011 sunt deja depăşite. 

Motivaţia principală a noului document de planificare 

strategică privind reforma regulatorie, este îmbunătăţirea 

mediului de afaceri, în general. Seria de acţiuni legislative, 

administrative şi instituţionale care formează conţinutul 

reformei regulatorii a fost determinată de noţiunea că un mediu 

de reglementare mai optimal, cu o povară administrativă redusă 

pentru afaceri va stimula mai bine performanţa competitivă  a 

http://www.mec.gov.md/comunicate/ministerul-economiei-a-prezentat-guvernului-republicii-moldova-proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-revizuirea-actelor-normative-in-domeniul-vamal/
http://www.mec.gov.md/comunicate/ministerul-economiei-a-prezentat-guvernului-republicii-moldova-proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-revizuirea-actelor-normative-in-domeniul-vamal/
http://www.mec.gov.md/comunicate/ministerul-economiei-a-prezentat-guvernului-republicii-moldova-proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-revizuirea-actelor-normative-in-domeniul-vamal/
http://www.mec.gov.md/comunicate/imbunatatirea-mediului-de-afaceri-este-motivatia-principala-a-noului-document-de-planificare-strategica-privind-reforma-regulatorie/
http://www.mec.gov.md/comunicate/imbunatatirea-mediului-de-afaceri-este-motivatia-principala-a-noului-document-de-planificare-strategica-privind-reforma-regulatorie/
http://www.mec.gov.md/comunicate/imbunatatirea-mediului-de-afaceri-este-motivatia-principala-a-noului-document-de-planificare-strategica-privind-reforma-regulatorie/
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întreprinderilor existente şi va promova o performanţă mai 

bună a sectorului întreprinderilor. 

1.6 Succesul serviciului „Declaraţie electronică” devine tot mai 

pregnant 

 Serviciul „Declaraţie electronică” a fost creat în anul 2009 şi 

reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi 

transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei 

internet. 

În corespundere cu acţiunile pe care le întreprind, agenţii 

economici sînt obligaţi prin lege să prezinte organului fiscal 

anumite dări de seamă  (lunare, trimestriale, anuale). 

Conceput ca un serviciu, care să susţină activitatea 

contribuabililor şi să le faciliteze munca pe care o prestează, 

„Declaraţia electronică” include o serie de avantaje, printre 

care menţionăm: timpul scurt de procesare a documentelor, 

accesul rapid la informaţie, obţinerea posibilităţii de accesare a 

tuturor serviciilor prestate de Î.S.”Fiscservinform” , excluderea 

cheltuielilor suplimentare de timp, cheltuieli pentru transport, 

lipsa necesităţii de deplasare la organul fiscal, excluderea 

necesităţii de imprimare a formularelor pe suport de hîrtie, 

disponibilitatea de prezentare a declaraţiei 24/24 ore, 7 zile pe 

săptămînă în condiţii de maximă comoditate. De avantajele 

serviciului pot beneficia atît persoanele juridice, cît şi cele 

fizice. 

Conform datelor statistice, doar pe parcursul anului 2011 - 

iunie 2012 la serviciul „Declaraţie electronică” au fost 

conectaţi gratuit 2321 persoane fizice. Numărul persoanelor 

juridice conectate constituie actualmente 15517 agenţi 

economici.  

Succesul serviciului „Declaraţiei electronice” se explică prin 

noile oportunităţi pe care le oferă şi de care pot beneficia atît 

SFS, cît şi contribuabilii. În ansamblu, aceste facilităţi 

contribuie la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două părţi, ceea 

ce are repercusiuni pozitive în procesul de administrare fiscală, 

bazat pe echitate, transparenţă şi eficienţă.  

1.7 Veaceslav Ioniţă:Lecții din Tranziția Moldovei: Importanța 

Unui DIALOG Public – Privat Transparent  

Chiar şi după 20 de ani de independență după destrămarea 

Uniunii Sovietice, economia Moldovei rămâne a fi foarte 

concentrată, monopolizată de câţiva actori și lipsită de o 

reglementare independentă. Mai mult de jumătate din 

economie este reglementată de instituții care au interese 

semnificative de business în cadrul sectoarelor pe care le 

supraveghează.  Consolidarea instituțiilor democratice în țările 

în tranziție este esențială nu doar pentru dezvoltarea lor 

democratică, dar și pentru succesul lor economic.   Dezbaterile 

Publice pe marginea problemelor economice și regulatorii 

încurajează transparența și slăbește corupția sistemică.  Prin 

implicarea amplă a sectorului privat într‐un proces transparent 

al elaborării politicilor, Moldova este pe cale de a construi o 

economie nouă, competitivă. 

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri: 

2.1 Şedinţa Comitetului Consultativ a contribuit la schimbul de 

informaţii dintre vamă şi comunitatea de afaceri 

http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=660
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=660
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=660
http://business.viitorul.org/public/1401/ro/Lectii%20din%20tranzitia%20Moldovei-rom-1.pdf
http://business.viitorul.org/public/1401/ro/Lectii%20din%20tranzitia%20Moldovei-rom-1.pdf
http://customs.gov.md/index.php?id=3276
http://customs.gov.md/index.php?id=3276
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Membrii Comitetului Consultativ de pe lîngă Biroul vamal 

Bălţi s-au întrunit într-o şedinţă cu participarea agenţilor 

economici, brokerilor vamali şi reprezentanţilor oficiilor 

poştale din raza de activitate a instituţiei vamale.  

La deschiderea şedinţei, Igor Cojocaru, şef adjunct al Biroului 

vamal Bălţi a explicat cerinţele faţă de modalitatea de eliberare 

a certificatelor de origine a mărfurilor (forma CT-1) la 

mărfurile uşor alterabile (sezoniere) exportate din Republica 

Moldova, despre vămuirea prin acţiune şi despre trimiterile 

poştale internaţionale. Motivaţia abordării acestor teme este 

tălmăcirea prevederilor modului de eliberare a trimiterilor 

poştale internaţionale, a ordinului Serviciului Vamal nr. 177-o 

din 07.05.2012 "Cu privire la executarea ordinului instituţiei 

vamale nr. 331-o din 07.09.2007 și implementarea 

recomandărilor de audit intern", a cerinţelor stipulate în "Legea 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 158 

din 05.07.2012".  

Agenţii economici, prezenţi la întrunire, au solicitat 

răspunsurile specialiştilor din domeniu, care au explicat 

problemele ce ţin de condiţiile acordării preferinţelor tarifare la 

exportul mărfurilor produselor sezoniere în baza prezentării 

certificatelor de origine. E vorba despre o abordare a unei 

posibile situaţii de perspectivă cînd este foarte posibil ca în 

viitorul apropiat mărfurile europene să beneficieze de 

preferinţe la import în ţara noastră.  

În cadrul ședinței s-a ajuns la concluzia-propunere către agenţii 

economici de a discuta cu partenerii din străinătate, cu care 

aceştea au relaţii de comerţ, despre necesitatea corectitudinii 

completării certificatelor EUR.1 pentru a le putea identifica şi 

accepta. 

2.2 În premieră, şedinţa Comisiei interguvernamentale moldo-

ruse va fi însoţită de un forum al oamenilor de afaceri  

 În cadrul vizitei în Federaţia Rusă, copreşedinţii Comisiei 

interguvernamentale moldo-ruse de cooperare comercial-

economică, viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu 

Lazăr şi viceprim-ministrul rus Dmitri Rogozin, au convenit ca 

următoarea şedinţă a Comisiei să se desfăşoare în perioada 15-

16 noiembrie a.c., la Chişinău. 

În premieră, în contextul lucrărilor Comisiei mixte, va fi 

organizat un forum al oamenilor de afaceri din Rusia şi 

Moldova. La For sunt invitaţi să participe agenţi economici 

care au deja relaţii cu parteneri din cealaltă ţară, dar şi 

companii ruseşti care vor să pătrundă pe piaţa Republicii 

Moldova şi viceversa, sau care intenţionează să identifice un 

investitor. 

Părţile şi-au propus ca, în cadrul Forumului să fie discutate 

proiecte investiţionale concrete, orientate spre sporirea 

capacităţii de export, barierele în calea activizării cooperării 

comerciale şi atragerii investiţiilor şi tehnologiilor. 

Evenimentul se vrea o platformă pentru discuţii concrete între 

autorităţi şi reprezentanţii mediului de afaceri şi ai societăţii 

civile, elaborarea şi realizarea unor strategii investiţionale şi 

inovaţionale, politici de dezvoltare a clusterelor industriale, 

promovarea produselor şi serviciilor autohtone şi lărgirea 

pieţelor de desfacere.   

http://www.mec.gov.md/comunicate/pana-la-finele-anului-curent-va-fi-elaborata-strategia-in-domeniul-protectiei-consumatorilor-pentru-anii-2013-2020/
http://www.mec.gov.md/comunicate/pana-la-finele-anului-curent-va-fi-elaborata-strategia-in-domeniul-protectiei-consumatorilor-pentru-anii-2013-2020/
http://www.mec.gov.md/comunicate/pana-la-finele-anului-curent-va-fi-elaborata-strategia-in-domeniul-protectiei-consumatorilor-pentru-anii-2013-2020/
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Deja au fost colectate mai multe propuneri investiţionale din 

domeniul agriculturii, infrastructurii transportului şi 

drumurilor, tehnologii informaţionale, etc. 

După partea oficială, vor fi organizate grupuri de lucru cu 

tematică specializată: Investiţii – potenţial şi oportunităţi; 

Operaţiunile de export-import, probleme şi soluţii; Cooperarea 

regională, mecanisme ale Parteneriatului Public-Privat. 

Pe aceste platforme urmează a fi puse în discuţie problemele în 

relaţiile de afaceri, printre care cadrul legal,  dezvoltarea 

infrastructurii, sprijinul financiar-creditar, dezvoltarea 

afacerilor inovaţionale în industrie, cooperarea între IMM-uri şi 

companiile mari, etc. 

2.3 A fost aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în scopul realizării echității 

fiscale 

 Executivul a aprobat proiectul Legii pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în scopul realizării unuia 

dintre obiectivele politicii fiscale, şi anume, echitatea fiscală. 

Ministrul Finanțelor, Veaceslav NEGRUȚA a precizat că, în 

prezent, se atestă o inechitate fiscală dintre persoanele fizice 

posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova 

şi persoanele fizice posesoare de autovehicule neînmatriculate 

în Republica Moldova, în partea ce ţine de achitarea taxei 

pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova.   

Mai mult ca atît, la moment, legislaţia fiscală prevede achitarea 

taxei pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de 

către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova 

doar de către posesorii unor categorii de autovehicule, nu şi 

pentru posesorii de autoturisme.  

Astfel, proiectul de lege în cauză vine să continue conceptul 

aprobat prin Legea nr.158 din 05.07.2012, care prevede 

anularea dreptului persoanelor fizice rezidente ai Republicii 

Moldova de a introduce pe teritoriul ţării fără achitarea 

drepturilor de import (acciz şi taxa pentru proceduri vamale) a 

autoturismelor, indiferent de termenul de exploatare, prin 

declararea acestora prin acţiune. În acest context, se propune 

introducerea taxei pentru folosirea drumurilor din Republica 

Moldova de către autovehicule neînmatriculate în Republica 

Moldova ale persoanelor fizice (vinieta), care intră pe teritoriul 

Republicii Moldova sau care îl tranzitează. 

2.4 Atelier de lucru organizat de GL EFMA: cauze, consecințe 

și soluții pentru ocuparea informală 

În ziua de joi, 27 septembrie 2012, Grupul de Lucru Economie, 

Finanțe și Mediu Antreprenorial (GL EFMA) din cadrul CNP a 

găzduit un atelier de lucru cu tema „Munca nedeclarată ca parte 

a economiei informale în Republica Moldova: cauze, 

consecințe și soluții”. Atelierul de lucru   a avut scopul de a 

aduce împreună comunitatea de experți în domeniu pentru 

discuții și o definiție comună privind munca nedeclarată în 

Republica Moldova, factorii determinanți ai acesteia și rolul 

decidenților de politici în combaterea ocupării informale.S-a 

abordat subiecte ca ,,Ocuparea informală în Republica 

Moldova : cauze ,consecințe și modalități de combatere.Tatiana 

Larușin ,Coordonatoarea Agendei Naționale de Business, IDIS 

Viitorul, a prezentat aspectele instituționale ale pieței muncii 

din Moldova în legătură cu ocuparea informală. 

2.5 Ministerul Finanţelor a remis spre examinare Guvernului 

proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2013  

http://mf.gov.md/ro/newsitem/854
http://mf.gov.md/ro/newsitem/854
http://mf.gov.md/ro/newsitem/854
http://mf.gov.md/ro/newsitem/852
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=658
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=658
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=658
http://customs.gov.md/index.php?id=3276
http://customs.gov.md/index.php?id=3276
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Pe data de 21 septembrie curent, Ministerul Finanţelor a remis 

spre examinare Guvernului proiectul de lege a bugetului de stat 

pe anul 2013 ce rezultă din politica bugetar-fiscală pe anul 

2013.  Bugetul de stat pe anul 2013 prevede venituri în mărime 

de 22 736,6 mln. de lei şi cheltuieli în mărime de 23 611,5 mln. 

de lei, cu un deficit în sumă de 874,8 mln. de lei.  Principalele 

aspecte ale acestui proiect de lege se conţin în nota informativă 

respectivă.  

http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/bs2013/ 

2.6 Până la finele anului curent, Ministerul Economiei va 

elabora Strategia  în domeniul protecţiei consumatorilor pentru 

perioada 2013-2020 

Ministerul Economiei va elabora Strategia  în domeniul 

protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013-2020. Startegia 

este de a consolida capacităţile decizionale şi de protecţie a 

consumatorului, ce va fi atins printr-un set de măsuri precum ar 

fi: promovarea şi asigurarea inofensivităţii produselor şi 

serviciilor, asigurarea infrastructurii pentru distribuţia şi 

repartizarea bunurilor şi serviciilor vitale, facilitarea procesului 

de revendicare a drepturilor şi recuperării prejudiciilor, 

promovarea consumului durabil, eficientizarea raporturilor în 

baza tehnologiilor informaţionale, reglementarea practicilor de 

comerţ şi raporturilor contractuale. Pe lângă legile noi apărute, 

aproape toate legile ce reglementează la modul direct sau 

indirect raporturile cu consumatorii au suferit modificări şi 

completări substanţiale 

În carul consiliului a fost efectuată şi o sinteză a a situaţiei 

curente în domeniul protecţiei consumatorilor şi a acţiunilor 

întreprinse în anii 2008-2012. Conform celor expuse,  în 

perioada vizată au fost adoptate o serie de legi importante şi 

acte normative ce consolidează bazele juridice a protejării de 

către stat a consumatorilor. 

Textul integral al Raportului de evaluare a situatiei curente în 

domeniul consumatorilor și a gradului de implementare a 

Strategiei pentru anii 2008-2012 poate fi gasit accesând 

http://www.mec.gov.md/rapoarte-protectia-consumatorilor-si-

supravegherea-pietei/ 

 

2.7 Plata impozitului pe venit în agricultură a fost amînată pînă 

la 31 decembrie 

Printr-un proiect de lege aprobat la 10.09.2012 de Guvern, 

agricultorii care erau obligaţi să achite impozitul pînă pe 30 

septembrie, vor avea o pauză pînă la 31 decembrie 2012. 

Potrivit lui Veaceslav Negruţa, ministru al Finanţelor, această 

acţiune vine să susţină producătorii agricoli afectaţi de secetă. 

Anterior, Guvernul a anunţat că va aloca 12 milioane de lei 

pentru procurarea nutreţurilor, pentru a nu permite diminuarea 

şeptelului de animale. Totodată, agricultorii vor beneficia de 

cîte 200 de lei la hectar pentru lucrările de însămînţare de 

toamnă. Un ajutor similar agricultorii vor primi şi primăvara, în 

timpul lucrărilor de însămînţare a terenurilor. Guvernul va 

identifica surse şi pentru suplinirea Fondului de subvenţionare 

pentru anul 2013, iar mecanismul de alocare a subvenţiilor va 

fi modificat. Astfel, cei care au beneficiat de fonduri trei ani 

consecutiv nu se vor mai regăsi pe lista prioritară. Seceta din 

vara acestui an a adus prejudicii sectorului agricol de 3 

miliarde de lei (circa 190 mln de euro), inclusiv 2,5 miliarde de 

http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/bs2013/
http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249066733.html
http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249066733.html
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http://www.mec.gov.md/comunicate/pana-la-finele-anului-curent-va-fi-elaborata-strategia-in-domeniul-protectiei-consumatorilor-pentru-anii-2013-2020/
http://www.mec.gov.md/rapoarte-protectia-consumatorilor-si-supravegherea-pietei/
http://www.mec.gov.md/rapoarte-protectia-consumatorilor-si-supravegherea-pietei/
http://www.mec.gov.md/comunicate/pe-11-14-septembrie-2012-la-chisinau-va-avea-loc-cea-de-a-treia-runda-de-negocieri-a-acordului-privind-crearea-zonei-de-liber-schimb-aprofundat-si-cuprinzator-rm-ue-zlsac-dcfta/
http://www.mec.gov.md/comunicate/pe-11-14-septembrie-2012-la-chisinau-va-avea-loc-cea-de-a-treia-runda-de-negocieri-a-acordului-privind-crearea-zonei-de-liber-schimb-aprofundat-si-cuprinzator-rm-ue-zlsac-dcfta/
http://www.mec.gov.md/comunicate/pe-11-14-septembrie-2012-la-chisinau-va-avea-loc-cea-de-a-treia-runda-de-negocieri-a-acordului-privind-crearea-zonei-de-liber-schimb-aprofundat-si-cuprinzator-rm-ue-zlsac-dcfta/
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lei constituie pierderi ce reies din cultivarea cerealelor şi 0,5 

miliarde lei - în domeniile horticultură şi zootehnie.  

 

2.8 Companiile autohtone pot beneficia de granturi pentru 

dezvoltarea afacerilor 

 

Proiectul Băncii Mondiale ”Ameliorarea competitivității”, care 

prevede susținerea financiară a companiilor autohtone din 

Republica Moldova, a fost extins încă pentru un an. Un 

amendament în acest sens a fost semnat între Camera de 

Comerț și Industrie, Ministerul Economiei și Unitatea de 

implementare a proiectului Băncii Mondiale. Proiectul are 

scopul de a susține companiile autohtone în vederea 

implementării sistemului de management al calității ISO, 

procurării serviciilor de consultanță ce țin de elaborarea 

business planurilor, studiilor de fezabilitate și cercetărilor de 

marketing. 

Astfel, în perioada septembrie 2012- iunie 2013, agenții 

economici care vor participa la proiect vor beneficia de un 

grant în mărime de 50% din cheltuielile suportate pentru 

implementarea ISO sau pentru procurarea serviciilor 

enumerate. Suma rambursată nu trebuie să depășească 130 de 

mii de lei. 

”În cadrul primei ședințe, comitetul de evaluare al proiectului a 

aprobat cererile de participare de la 93 de companii. 

Întreprinzătorii interesați se pot аdresa la CCI pentru informații 

suplimentare”, a precizat Sergiu Harea, directorul 

departamentului Economie al CCI a Moldovei. În cadrul 

etapelor precedente ale proiectului ”Ameliorarea 

competitivității”, au beneficiat de granturi circa 420 de agenți 

economici. 

 

2.9 Oportunităţi şi dificultăţi în finanţarea IMM, dar şi 

identificarea celor mai bune soluţii de finanţare a acestora, 

discutate în cadrul unui atelier de lucru 

 Oportunităţi şi dificultăţi în finanţarea IMM, dar şi 

identificarea celor mai bune soluţii de finanţare a acestora, 

discutate în cadrul unui atelier de lucru desfășurat la Chişinău, 

14 septembrie 2012."Pentru Ministerul Economiei, accesul la 

finanţare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii este o prioritate 

absolută, regăsindu-se în toate documentele de politici,iar în 

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020", unde se 

regăsesc cele mai importante 7 priorităţi de dezvoltare ale 

Republicii Moldova, una din acestea se numeşte "Finanţe 

accesibile şi ieftine"." Declaraţia aparţine viceprim-ministrului 

Valeriu Lazăr, ministru al Economiei şi a fost făcută în cadrul 

atelierului de lucru ,,Oportunităţi şi dificultăţi în finanţarea 

Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Impactul Fondurilor de 

Garantare a Creditelor în dezvoltarea sectorului IMM”. 

În acelaşi context, ministrul Economiei a adăugat că nu poate fi 

asigurată dezvoltarea IMM-urilor, pînă nu va fi înlăturată 

această constrîngere. Valeriu Lazăr a scos în evidenţă 

importanţa cooperării eficiente a tuturor actorilor implicaţi pe 

piaţa financiară pentru identificarea celor mai reuşite formule 

de soluţionare a problemelor ce ţin de accesul la finanţare.  

Work-shop-ul este organizat cu suportul Proiectului "Asistenţă 

Tehnică pentru Suportul  Bugetar Sectorial – Stimularea 

Economică în Zonele Rurale"  acordat de UE şi are drept 

http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249066426.html
http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249066426.html
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http://www.mec.gov.md/comunicate/in-premiera-sedinta-comisiei-interguvernamentale-moldo-ruse-va-fi-insotita-de-un-forum-al-oamenilor-de-afaceri/
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obiectiv de bază promovarea mecanismelor eficiente de 

finanţare ale IMM.  În acest context, expertul străin, din 

Germania, Ulla Tornroos, a prezentat bunele practici ale UE 

privind activitatea Fondurilor de Garantare a Creditelor. 

 Antreprenori care au beneficiat de credite bancare, prezenţi la 

atelierul de lucru, au prezentat experienţa lor în procesul de 

obţinere a unui împrumut, punctele forte şi punctele slabe ale 

relaţiilor bancă-antreprenor, necesităţile micilor întreprinzători. 

La eveniment a participat Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel, 

Ambasadorul UE în Republica Moldova,  reprezentanţi ai 

Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei 

Financiare, instituţiilor financiare bancare şi nebancare, 

Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, organizaţiilor 

internaţionale donatoare, asociaţiilor non-guvernamentale, 

mediului de afaceri autohton. 

 

2.10 Stimularea sectorului privat prin implementarea unor 

reforme structurale, eliminarea barierilor la export, 

liberalizarea comerțului 

Ministrul Economiei a insistat că soluţiile anticriză elaborate 

pentru fiecare ţară trebuie să fie personalizate, „pentru că în 

unele ţări bucata de pâine este prea mică, în timp ce altele 

consideră diamantele prea mici”. În context, Valeriu Lazăr a 

declarat că Moldova trebuie şi are spaţiul necesar să 

implementeze un pachet de stimulare a economiei, pe care nu 

şi-l pot permite alte ţări din cauza deficitelor bugetare, a 

datoriei publice enorme şi altor parametri macroeconomici. 

„Spre deosebire de multe ţări, noi nu doar am citit manualele 

de economie, ci chiar am implementat lecţiile învăţate”, a 

declarat Valeriu Lazăr. Este nevoie de stimularea sectorului 

privat prin implementarea unor reforme structurale, printre care 

modernizarea infrastructurilor, eliminarea barierelor la export, 

liberalizarea comerţului, stimularea investiţiilor în agricultură, 

atragerea investiţiilor în producerea industrială, susţinerea 

întreprinderilor mici şi mijlocii etc. Fără aceste stimulente, 

economia Moldovei nu va creşte cu ritmuri mai rapide decât 3-

4% anual, însă avem nevoie de creşteri mult mai mari pentru ca 

acestea să fie resimţite de către populaţie prin salarii 

competitive.  

2.11 Exportatori din ramura vinificaţiei, transportului, 

industriei alimentare, materialelor de construcţii și din alte 

ramuri, ce exportă mărfuri în Federația Rusă, au avut o 

întrevedere cu prim-ministrul Vlad Filat 

Prim-ministru Vlad Filat a avut o întrevedere cu producătorii 

autohtoni ce exportă mărfuri în Federația Rusă. În cadrul 

întrevederii s-au pus în discuție subiecte ce țin de barierile 

existente în calea promovării exportului moldovenești pe piața 

rusă, la fel și subiecte ca certificarea produselor, procedurile 

vamale, logistică și transportare a produselor. 

 

2.12 Instruirea inspectorilor fiscali din domeniul controlului 

fiscal si transmiterea practicilor internationale la subiectul 

„Managementul si planificarea controlului la întreprinderile 

mici” 

În perioada 18-20 septembrie 2012 la Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat se afla în vizita expertii fiscali din 
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Administratia fiscala a Frantei, dna Claire Simonot si dl 

Bernard Roure. 

Discutiile au cuprins studierea metodelor de identificare a 

riscurilor prezentate de activitatea întreprinderilor mici si, 

respectiv, modalitatile de selectare si verificare a acestor 

întreprinderi prin prisma riscurilor stabilite.  

2.13 Nivelul înalt de incertitudine economică generalizată face 

ca agenţii economici să fie mai reticenţi în a lansa noi proiecte 

investiţionale 

Evoluţia economiei naţionale în primul semestru al anului  

2012, factorii de influenţă a acesteea şi recomandările de 

politici pentru dinamizarea creşterii economice au fost 

discutate în cadrul şedinţei Colegiului Ministerului  Economiei, 

reunit vineri, 21 septembrie. 

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, în 

calitatea sa de preşedinte al Colegiului, a făcut o trecere în 

revistă a situaţiei economice actuale din Republica Moldova, 

referindu-se la provocările cu care se confruntă ţara noastră, 

provocări ce rezultă din dependenţa ţării noastre de factorii 

externi, inclusiv situaţia din ţările partenere ale Republicii 

Moldova în comerţul exterior.  

Nivelul înalt de incertitudine economică generalizată face ca 

agenţii economici să fie mai reticenţi în a lansa noi proiecte 

investiţionale, respectiv întreprinderile industriale practic nu 

cresc producţia, iar efectul negativ se răsfrînge ulterior asupra 

serviciilor de transport şi a comerţului interior. Volumul 

producţiei industriale în ianuarie-iunie 2012 a înregistrat o 

creştere nesemnificativă de 0,1% faţă de ianuarie-iunie 2011. 

Ministrul Economiei a subliniat că pentru dinamizarea creşterii 

economice este nevoie de a continua reformele structurale 

începute, şi a susţine economia prin investiţii în infrastructură 

şi în competitivitatea produselor moldoveneşti. 

În contextul dat, Ministerul Economiei constată existenţa 

premiselor pentru a revedea în scădere prognoza anterioară de 

creştere economică pentru anul 2012, conjunctura externă fiind 

mai nefavorabilă decât s-a aşteptat, iar seceta constituind 

principala provocare internă. În perioada imediat următoare, 

Ministerul Economiei, împreună cu alte instituţii abilitate 

urmează să efectueieze estimările necesare în acest sens. Însă 

deja la această etapă, se estimează că seceta, care a afectat 

culturile agricole, performanţa sectorului zootehnic şi industria 

de prelucare, va reduce ritmul de creştere a PIB cu 1-1,5%. 

2.14 Va avea loc cea de a treia rundă de negocieri a Acordului 

privind  crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 

Cuprinzător RM-UE (ZLSAC/DCFTA) 

În perioada 11-14 septembrie a avut loc cea de-a treia rundă de 

negocieri privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundată 

şi Cuprinzătoare între Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană. Pe parcursul rundei de negocieri a fost definitivat 

textul juridic al acordului. La următoarele runde urmează să fie 

negociate şi textele anexelor, care prevăd examinarea accesului 

a circa 10 mii de poziţii tarifare de bunuri şi servicii. Este 

vorba, practic, de toate produsele şi serviciile din 

Nomenclatorul de mărfuri al Republicii Moldova. Potrivit 

negociatorului-şef al acordului din partea Republicii Moldova, 

Octavian Calmâc, UE a făcut o ofertă generoasă privind 

instituirea taxei zero la produsele industriale moldoveneşti pe 

piaţa europeană. În runda a patra, care se va desfăşura între 20-

24 noiembrie, se va discuta oferta la produsele agroalimentare 
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şi atunci „vom vedea la care dintre produse liberalizarea pieţei 

va fi una treptată”, a remarcat negociatorul din partea 

Moldovei. Până la runda următoare Republica Moldova 

urmează să ajusteze cadrul legislativ, normativ şi instituţional 

în domeniul administrării vamale, regulilor de origine a 

produselor, concurenţei, proprietăţii intelectuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest material v-a fost oferit de IDIS şi ANB cu sprijinul financiar din partea CIPE 

Platforma comună de susţinere a Agendei Naţionale de Business (ANB) cuprinde reprezentanţii a mai mult de 30 dintre  cele 

mai influente şi active asociaţii de business la nivel naţional şi camere    de comerţ la nivel regional  care, împreună cu 

comunitatea de experţi, doresc să influenţeze  politica economică, prin participarea lor activă şi transparentă  în  procesul 

decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri în Moldova. 

 

                        

 


