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1.7 „Efectele secetei, exportul producţiei moldoveneşti şi problemele din
agricultură”

În perioada 1 – 30 noiembrie 2012, echipa IDIS "Viitorul"/ ANB a
continuat să monitorizeze implementarea propunerilor incluse în Agenda
Naţională de Business. Acest buletin este structurat în două secţiuni:
prima conţine monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor
privind implementarea priorităţilor stabilite în Agenda Naţională de
Business 2010, iar cea de-a doua conţine alte noutăţi de interes pentru
mediul de afaceri.

1.8 Alexandru Slusari, preşedintele UniAgroProtect, solicită reducerea la
jumătate a cotei preconizate de mărire a TVA-ului
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În cadrul evenimentului s-a discutat importanţa reformelor şi a
instrumentelor pentru eliminarea barierelor de top în dezvoltarea
mediului de afaceri și care sunt reformele necesare pentru integrarea în
UE. Moderatoarea atelierului, Doamna Tatiana Lariuşin, Expert
Economic "IDIS" Viitorul, a făcut o prezentare generală a situaţiei
sectorului de afaceri cu exemple concrete privind politicile economice
care au drept scop dezvoltarea sectorului.
1.2 Masa Rotundă ”Dialogul public–privat în Moldova în contextul
monitorizării implementării priorităţilor ANB”

Ştiri detaliate:
I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de
Business 2010:
1.1 Atelierul "Cum să oferim suport în mod eficient procesului de
reformă economică"

La data de 4 decembrie 2012, Agenda Națională de Business a organizat
Masa Rotundă cu tema ”Dialogul public-privat în Moldova în contextul
monitorizării implementării priorităților ANB”, unde au participat peste
50 de persoane, aceștia fiind reprezentanți ai autorităților, mediului de
afaceri, experți internaționali și locali.
La fel, în cadrul evenimentului a fost prezentat Raportul de
Implementare și Monitorizare al ANB 2012-2013 (pentru perioada
noiembrie 2011-octombrie 2012).
1.3 Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea normelor metodologice
privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi
reverificarea declaraţiilor vamale

În perioada 13 - 14 noiembrie, a avut loc atelierul "Cum să oferim
suport în mod eficient procesului de reformă economică: cu exemple din
experiența Slovaciei". Evenimentul format din două sesiuni pentru
fiecare zi a avut ca invitaţi actori interesaţi de reforma economică din R.
Moldova.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a propus un proiect de lege cu
privire la “aprobarea normelor metodologice privind realizarea
controlului ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea declaraţiilor
vamale”.
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Scopul acestui proiect reprezintă eficientizarea unor activități de control
prin audit post-vămuire sau reverificarea declarațiilor vamale.

1.6 Proiectul legii privind reglementarea controalelor asupra activității
de întreprinzător

1.4 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative de către Serviciului Vamal

Proiectul de lege privind controlul de stat asupra activității de
întreprinzător a fost elaborat și promovat de Ministerul Economiei.
ANB, prin avizul său, și-a expus obiecțiile și recomandările sale pe
marginea acestui proiect de lege. Spre regret, nici autorul și nici
Parlamentul, în final, nu au ținut cont de obiecțiile și recomandările
societății civile, fapt ce poate duce la efectuarea unor controale abuzive a
agenților economici din partea statului, la prejudicierea drepturilor
acestora și afectarea activității de întreprinzător în Republica Moldova.
Legea a fost publicată la 31.08.2012 în Monitorul Oficial, însă a intrat în
vigoare retroactiv la 31.01.2012.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a propus un proiect de lege
„pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (Codul vamal
nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, Codul Contravenţional nr.218-XVI din
24.10.2008, Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la
modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii
Moldova de către persoane fizice).
Autorul proiectului înaintat menționează că acesta are drept scop
perfecţionarea cadrului legislativ, care în esenţă oferă organului vamal
competenţele necesare pentru a activa într-un mod efectiv şi eficient, pe
de o parte împotriva încălcării legislaţiei vamale, pe de altă parte în
scopul asigurării maxime a încasării veniturilor bugetare ratate în
rezultatul activităţilor agenţilor economici.
1.5 Consultări publice referitor la proiectul de lege privind actele
normative în cadrul Ministerului Justiției
La data de 20 noiembrie 2012, Ministerul Justiției a organizat consultări
publice pe marginea proiectului de lege privind actele normative, în
cadrul cărora a recepționat și analizat propunerile și recomandările
înaintate de societatea civilă. De remarcat că ANB (IDIS „Viitorul”) a
înaintat pe marginea acestui proiect un șir de obiecții și recomandari,
cuprinse în Avizul nr.17072012 ANB din 27.07.2012. În rezultatul
multiplelor recomandări, proiectul de lege a fost remis persoanei
responsabile spre coordonare și revizuire, cu includerea propunerilor
acceptate. Ulterior, Ministerul Justiției are sarcina de a înainta
Guvernului acest proiect de lege pentru aprobare și înaintare în
Parlament spre a fi examinat și aprobat. Monitorizarea parcursului
acestui proiect de lege la orice etapă de aflare a acestuia va fi efectuată
de către echipa ANB până la adoptarea lui finală de către Parlament.

1.7 „Efectele secetei, exportul producţiei moldoveneşti şi problemele din
agricultură”
La 21 noiembrie, membrul Consiliului Strategic al ANB şi Preşedintele
„UniAgroProtect”, Alexandru Slusari, a participat în cadrul emisiunii
„Studio Deschis” difuzată pe postul de televiziune TV 7 unde a avut un
dialog deschis cu Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, privind
aspectele de dezvoltare a ramurii, cât şi problemele impozitării.
1.8 Alexandru Slusari, preşedintele UniAgroProtect, solicită reducerea la
jumătate a cotei preconizate de mărire a TVA-ului
Alexandru Slusari, preşedintele Uniunii Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli (UniAgroProtect), a declarat că ideea guvernului de a impune
un impozit unic în agricultură este bună, dar că solicită reducerea la
jumătate a cotei preconizate. Potrivit Info-Prim Neo, producătorii cer
consultaţii cu guvernul înainte de elaborarea proiectului de lege.
„Noi am propus o altă variantă, care, în opinia noastră, e mult mai logică
şi mult mai bună atât pentru noi, cât şi pentru stat. Care presupune că
TVA se va calcula la 20%, 8% - se achită, iar 12% vor rămâne din start
la noi pe cont. Această idee nu a fost acceptată. La fel, nu a fost
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acceptată şi propunerea privind introducerea impozitului unic. Deci,
ambele propuneri au fost respinse”, a declarat Alexandru Slusari.

Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse,
Consiliul Rus de Business pentru Cooperare cu Republica Moldova.

1.9 Veaceslav Cunev – Potenţialul economic real al Moldovei sunt
aproximativ 40 000 de oameni de afaceri
În luna noiembrie, membrul Consiliului Strategic al ANB şi Preşedintele
ATIC, Veaceslav Cunev, a oferit un interviu website-ului AllMoldova
privind problemele economice ale Republicii Moldova şi perspectivele
de dezvoltare a acesteia.

Scopul evenimentului a fost de a oferi o platformă viabilă pentru
schimbul de informaţii, discutarea problemelor şi perspectivelor
dezvoltării cooperării economice bilaterale şi consolidarea
parteneriatelor între comunităţile de afaceri din Rusia şi Moldova.

În opinia domnului Cunev, potenţialul economic real al ţării reprezintă
acei 40 000 de oameni de afaceri care s-au aventurat să deschidă o
afacere în Moldova. El susţine că anume aceste persoane reprezintă
fondul de aur, şi care ar putea face o schimbare în viaţa economică a
ţării.

La data de 2 noiembrie 2012, Parlamentul a aprobat Legea Bugetului de
Stat pentru anul 2013, în lectură finală. Aceasta a fost susţinută de 52 de
deputaţi. Opoziţia şi deputaţii independenţi nu au susţinut proiectul.

1.10 Situaţia economică din Moldova, problemele investitorilor străini şi
perspectivele dezvoltării economice în anul 2013
La data de 5 decembrie, postul de televiziune TV 7 a difuzat emisiunea
„Studio Deschis”, unde i-a avut drept invitaţi pe Vice Prim-Ministru,
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr şi Preşedintele Partidului Socialist,
Igor Dodon. În cadrul emisiunii, aceştia au discutat despre situaţia
economică a Republicii Moldova, care sunt problemele investitorilor
străini, cât şi anumite perspective de dezoltare a economiei pentru anul
2013.
II. Alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 Forumul de afaceri moldo-rus
La data de 14-15 noiembrie, a avut loc Forumul Economic moldo-rus
care a reunit peste 200 de participanţi – factori de decizie, experţi şi
oameni de afaceri. Forumul s-a desfășurat în contextul întrunirii
Comisiei interguvernamentale moldo-ruse, fiind organizat de Ministerul
Economiei al Republicii Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie a

2.2 Legea Bugetului de stat a fost aprobată

Potrivit Legii, în 2013, bugetul Republicii Molodva va avea venituri în
valoare de 23 de miliarde de lei şi cheltuieli de 24 de miliarde de lei.
Deficitul bugetar prevăzut pentru anul viitor va constitui circa 800 de
milioane de lei. Opoziţia a criticat dur proiectul Legii bugetului de stat
pentru anul 2013.
2.3 Serviciul Fiscal de Stat a lansat versiunea modernă a site-ului fisc.md
La 1 noiembrie 2012, Serviciul Fiscal de Stat a lansat o nouă versiune a
website-ului www.fisc.md , astfel că încasările la bugetul de stat vor
putea fi vizualizate în timp real, deoarece s-a inclus un Contor Fiscal
care permite monitorizarea şi administrarea online a impozitelor.
Contorul Fiscal mai oferă date despre numărul persoanelor fizice şi
juridice ce plătesc TVA, precum şi numărul declaraţiilor fiscale depuse
până acum.
Conform datelor Contorului Fiscal, încasările la buget sunt acum de
peste 14 miliarde de lei, iar peste 22 de mii de agenţi economici şi peste
800 de mii de persoane fizice plătesc TVA.
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În prezent, 16 mii de persoane juridice şi 4 mii de persoane fizice plătesc
impozitele folosind serviciul online al FISC-ului.

îmbuteliate, băuturilor tari, exportate din R.Moldova. Reducerea
urmează a fi în mărime de 25% din tariful pentru transportare.

2.4 Moldova, pe locul 84 din 142 de ţări în topul prosperităţii. La ce
capitole are cele mai slabe rezultate

Agenţia «INFOTAG» transmite cu referire la surse din Întreprinderea de
Stat «Calea Ferată din Moldova» (CFM), că modificarea are ca scop
atragerea şi redirecţionarea mărfurilor din transportul auto spre cel
feroviar, în vederea îmbunătăţirii economiei moldoveneşti.

Moldova se află pe locul 84 din 142 de ţări, într-un clasament al
prosperităţii, realizat de Institutul independent de studii şi analize sociale
"Legatum", din Londra.
Potrivit raportului, cele mai slabe rezultate, Moldova le-a înregistrat la
capitolele economie şi libertate personală, situându-se pe poziţia 124 şi,
respectiv, 115. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat în domeniul
educaţiei, la această categorie ţara noastră s-a clasat pe poziţia 59. Mai
mult, Moldova s-a plasat pe locul 77 la categoria antreprenoriat şi
oportunităţi, pe 79 în domeniul securitate, pe 81 - în cel al capitalului
social şi pe 84 în domeniul sănătăţii. La capitolul guvernanţă, ţara
noastră ocupă poziţia 101.
2.5 Moldova va primi 30 de milioane de dolari de la Banca Mondială
Moldova va primi 30 de milioane de dolari de la Banca Mondială (BM).
O decizie în acest sens a fost aprobată de Consiliul Directorilor
Executivi al BM. Banii urmează a fi folosiţi la îmbunătăţirea climatului
investiţional şi susţinerea competitivităţii.
Prin decizia sa, Banca Mondială vrea să susţină Programul Guvernului
Republicii Moldova pentru anii 2011-2014, bazându-se pe agenda de
creştere economică şi reformă structurală orientată pe comerţ.
2.6 Transporturile feroviare de produse vinicole moldovenești prin
Ucraina și Belarus se vor ieftini cu 25%
Republica Moldova a convenit cu administraţiile căilor ferate din
Ucraina şi Belarus în privinţa reducerii tarifului pentru transportarea cu
materialul rulant universal a vinurilor brute în cisterne, vinurilor

Mai mult, CFM a semnat şi un protocol de aderare la protocolul ZUBR,
care va face posibilă ieftinirea costului transportării vinurilor brute,
livrate în Belarus în conteinere – tanc. Ruta trenului de conteinere ZUBR
este: Estonia, Letonia, Belarus, Polonia, Ucraina şi Moldova.
2.7 Prin prognoza preliminară a FMI, economia Moldovei urmează să
crească cu 0,3% în anul 2013
Conform prognozelor preliminare ale Fondului Monetar Internaţional
(FMI), în anul 2013, Moldova va avea o creştere economică de 0,3%, a
declarat în cadrul unei întrevederi cu presa din domeniul economic, şeful
Misiunii FMI din ţară, Nicolai Gheorghiev.
La fel, acesta susține că autorităţile s-au grăbit cu adoptarea bugetului –
2013 şi nu au ţinut cont pe deplin de realităţile economice, pentru că
documentul este bazat pe prognoza optimistă de creştere economică.
2.8 FMI va ajuta Moldova să combată economia subterană şi firmele
fantomă
Fondul Monetar Internaţional (FMI) este dispus să ajute Moldova în
combaterea economiei subterane şi întreprinderea măsurilor faţă de
firmele fantomă prin care un număr mare de bani se spală în ţară, le-a
declarat jurnaliştilor şeful Misiunii de evaluare a FMI, Nicolai
Gheorghiev, după o întrevedere cu preşedintele Confederaţiei Naţionale
a Sindicatelor (CNSM), Oleg Budza.
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”Sindicatele sunt aproape de oamenii muncii, de aceea le cunosc bine
problemele şi le pot formula clar. Metoda cea mai bună pentru a creşte
salariile cetăţenilor Moldovei este finanţarea întreprinderilor mici şi
mijlocii şi, astfel, stimularea economiei. Nu putem vorbi deocamdată
despre rezultate concrete, avem sarcina să-i sfătuim pe politicieni cum să
promoveze reformele economice în stat”, a spus reprezentantul FMI.
2.9 Moldova ocupă locul 62 după nivelul de dezvoltare a TIC într-un top
internațional

regional al ţărilor CSI. Datele se conţin în raportul anual cu privire la
monitorizarea evoluţiei societăţii informaţionale la nivel mondial
"Measuring the Information Society 2012" realizat de Uniunea
Internaţională a Telecomunicaţiilor, relatează MOLDPRES.
Primele 3 poziţii în clasament au fost ocupate de Coreea, Suedia şi
Danemarca. Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor, Republica Moldova a acumulat 4.55
puncte după indicele dezvoltării TIC (indicele IDI), ceea ce reprezintă o
creştere cu 0.08 puncte faţă de ratingul precedent.

Republica Moldova se plasează pe locul 62 din 155 de state în
clasamentul internaţional după nivelul de dezvoltare a sectorului
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pe locul 4 în clasamentul

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.
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