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În perioada 1 – 31 decembrie 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.
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Ştiri detaliate:
I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de
Business 2010:
1.1 Sărbători fericite din partea Echipei ANB!

1.3 Evaluarea implementării PAG prin prisma aşteptărilor mediului de
afaceri
La data de 10 decembrie, Grupul de Lucru Economie, Finanţe şi Mediu
Antreprenorial din cadrul CNP a prezentat „Evaluarea implementării
Planului de Acţiuni al Guvernului prin prisma aşteptărilor mediului de
afaceri”, studiu realizat de Ion Tornea, expert economic IDIS „Viitorul”.
Studiul reprezintă o evaluare a implementării capitolului „Politici
economice şi financiare” al Planului de Acţiuni al Guvernului, care vine să
asigure executarea obiectivelor Programului de activitate al Guvernului
„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014.
1.2 Grupul de lucru al ANB a discutat despre implementarea Planului de
Acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului
În data de 13 decembrie a avut loc şedinţa Grupului de lucru al ANB, unde
s-au discutat mai multe aspecte ale implementării Planului de eliminare a
barierelor netarifare. La această întrevedere au participat membrii grupului
ANB, Membrii Consiliului Strategic, dar şi alţi reprezentanţi ai platformei
ANB.
Subiectele care au fost puse în discuţie în cadrul şedinţei au fost: gradul de
implicare al ANB în procesul de monitorizare şi implementare a Planului de
eliminare a barierelor netarifare; elaborarea unei oferte către Ministerul
Economiei spre a fi negociată în cadrul procesului DCFTA; cât şi despre
rolul şi poziţia ANB privind reforma regulatorie.

1.4 Anul 2013 va fi unul crucial pentru dezvoltarea mediului de afaceri
La data de 6 decembrie 2012 a avut loc Consiliul Consultativ pe lângă
Ministerul Economiei, unde au fost puse în discuţii politica comercială a
Republicii Moldova, în lumina negocierilor pe marginea Acordului de
creare a Zonei de liber schimb comprehensiv şi aprofundat cu UE,
elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) şi progresele în
implementarea Planului de eliminare a barierelor netarifare în calea
comerţului.
Astfel, în cadrul şedinţei, viceprim-ministrul, ministru al Economiei,
Valeriu Lazăr a anunţat că în scurt timp va fi finalizată Strategia de reformă
regulatorie, care va fi expusă pentru dezbateri publice. Ca parte componentă
a Strategiei vor fi încorporate foi de parcurs, cu indicarea instituţiilor
responsabile pentru acţiuni concrete de îmbunătăţire a mediului de afaceri.
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1.5 Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, propune un parteneriat cu
Ministerul Afacerilor Interne în prevenirea şi combaterea infracţiunilor
economice, cu îmbunătăţirea permanentă a climatului de afaceri
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, propune un parteneriat cu Ministerul
de Interne în prevenirea şi combaterea infracţiunilor economice. Ministrul
Economiei, Valeriu Lazăr, a expediat o scrisoare ministrului de Interne,
Dorin Recean, în care îi propune să creeze o platformă de cooperare interinstituţională permanentă, menită să îmbunătăţească mediul de afaceri.
Potrivit Ministerului Economiei, gestul vine ca urmare a transferării unor
competenţe ale Centrului pentru Combaterea Corupţiei, ce ţin de
examinarea infracţiunilor şi contravenţiilor cu caracter economic, către
Ministerul de Interne. Platforma ar avea obiectivul de a coordona acţiunile
şi politicile statului în domeniul inspecţiilor şi consolidarea credibilităţii
mediului de afaceri din Republica Moldova.
1.6 Moldova a finalizat elaborarea unor legi model în domeniul concurenţei
Republica Moldova a finalizat proiectul Twinning „Suport pentru
implementarea şi respectarea politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului
de stat în Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul
căruia au fost elaborate două legi model, Legea Concurenţei, care deja este
implementată, şi Legea ajutorului de stat, care va intra în vigoare în august
2013.
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirk Schubel, a
spus că proiectul implementat este unul de succes. Consiliul Concurenţei a
avut cel mai de succes an din istoria sa, iar acest lucru se datorează tuturor
persoanelor implicate în elaborarea celor două legi.
1.7 “Dezvoltarea continuă a parteneriatului vama – business”
“Dezvoltarea continuă a parteneriatului vama – business” a fost tematica
şedinţei Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal la care au participat
conducerea Serviciului Vamal şi reprezentanţii asociaţiilor de transportatori,
brokeri vamali precum şi investitori străini.

Dialogul între vamă şi participanţii la comerţul internaţional a înregistrat o
evoluţie pozitivă, fapt confirmat şi prin extinderea listei membrilor
Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal - acest Comitet fiind
principala platformă de colaborare între vamă şi business.
1.8 Proiect de Lege cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii
La data de 7 decembrie a fost făcut public Proiectul de lege cu privire la
IMM-uri. Proiectul legii stabileşte cadrul legal al întreprinderilor micro,
mici şi mijlocii şi măsurilor de stimulare pentru crearea şi dezvoltarea
acestora, având drept scop promovarea dezvoltării durabile a IMM-urilor,
prin îmbunătăţirea mediului juridic şi economic, în care acestea sunt create
şi funcţionează.
Totodată, proiectul de lege are ca obiectiv asigurarea şi creşterea
competitivităţii şi performanţelor întreprinderilor micro, mici şi mijlocii,
precum şi facilitarea ajustării la timp cu schimbările economice şi
tehnologice.
1.9 Agricultura ecologică din Republica Moldova rămâne necompetitivă pe
plan internaţional
Agricultura ecologică din Republica Moldova a înregistrat, în 2011, o
suprafaţă de 0,9% din totalul suprafeţei agricole, cu aproximativ 15% mai
puţin decât ţările din Europa.
Potrivit studiului "Agricultura ecologică în Republica Moldova: perspective
locale şi regionale", elaborat de către compania Finasist Consulting la
iniţiativa Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului
din Moldova, anul trecut, doar 3% din exporturile naţionale de produse
agricole şi ale industriei alimentare au fost exporturi de produse agroalimentare ecologice. Această cifră face ca Republica Moldova să rămână
încă necompetitivă pe plan internaţional.
Cu toate acestea, în ultimii ani, suprafeţele organice au crescut de la 80 ha la
22 102 ha, iar numărul agricultorilor, care cultivă produse agro-alimentare
ecologice, a crescut cu o rată anuală de 41%.

În cadrul şedinţei reprezentanţii comunităţii de afaceri au reconfirmat
sprijinul său pentru eforturile Serviciului Vamal de contracarare a fraudelor
transfrontaliere şi implementarea procedurilor vamale moderne.
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Specialiştii susţin că dezvoltarea agriculturii eco ar creşte piaţa de desfacere
cu 20%, dar şi posibilitatea investiţiilor străine şi dezvoltarea durabilă a
sectorului agricol, în general.

organului respectiv, care studiază cazul în conlucrare cu contribuabilul şi,
ulterior, remite o scrisoare care va avea putere de lege sau puterea unui
contract pentru situaţia respectivă.

1.10 Proceduri simplificate de vămuire pentru transportatorii de încredere

Autorul proiectului, deputatul Andrian Candu a menţionat că, deşi legislaţia
trebuie implementată în folosul contribuabililor, acest lucru nu se aplică în
practică. Potrivit deputatului, în prezent asemenea situaţii se gestionează
prin scrisori, dar acesta este un model ineficient. Doar în 2011 au fost
aproximativ 1400 de asemenea scrisori, dintre care aproape jumătate din
răspunsurile autorităţilor fiscale nu făceau altceva decât să citeze legea.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova în conlucrare cu Asociaţia
Internaţională a Transportatorilor Auto din Republica Moldova (AITA)
anunţă despre lansarea noilor proceduri simplificate de vămuire pentru
transportatorii de încredere.
Noul Regulament al Serviciului Vamal privind procedurile simplificate de
vămuire va intra în vigoare din ianuarie 2013 şi oferă transportatorilor de
încredere mai multe avantaje care răspund pe deplin aşteptărilor din partea
companiilor ce prestează servicii de transport internaţional de mărfuri.

Asemenea mecanisme ar putea fi propuse şi pentru vamă, şi pentru
contribuţiile în domeniul asigurării sociale, şi a contribuţiilor medicale.

1.11 Camera de Comerţ şi Industrie şi-a trasat priorităţile pentru anul 2013

II.

Camera de Comerţ şi Industrie a stabilit priorităţile pentru anul 2013 în
cadrul şedinţei anuale a Consiliului CCI. Printre acestea se găsesc:
aprofundarea dialogului public-privat, sporirea competitivităţii mărfurilor
autohtone, promovarea exporturilor, atragerea investiţiilor, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi pregătirea forţei de muncă.

2.1 Valeriu Lazăr: Crearea infrastructurii de business este o prioritate în
dezvoltarea regională

„În acest context, preconizăm să formăm comisii temporare şi permanente
specializate în diferite sectoare ale economiei, fapt ce ne va permite să
abordăm mai profund problemele mediului de afaceri şi să înaintăm
propuneri concrete factorilor de decizie”, a spus preşedintele CCI, Gheorghe
Cucu, care a prezidat reuniunea anuală.
1.12 Parlamentul propune implementarea în legislaţia fiscală a Republicii
Moldova a conceptului de Soluţie Fiscală Individuală Anticipată („SFIA”)
Parlamentul a votat în primă lectură la data de 13 decembrie, un proiect de
lege pentru interpretarea legislaţiei fiscale pentru contribuabili, care propune
aşa-numita soluţie fiscală individuală anticipată. Potrivit proiectului, dacă
un contribuabil are dubii privind interpretarea legislaţiei fiscale sau vamale
cu referire la o anumită situaţie sau tranzacţie, acesta se poate adresa

Alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri:

La 21 decembrie 2012, a avut loc şedinţa Consiliului Naţional de
Coordonare a Dezvoltării Regionale, în cadrul căreia au fost puse în discuţie
aspecte de totalizare privind mijloacele financiare alocate din Fondul
Naţional de Dezvoltare Regională pe parcursul anului 2012, precum şi
repartizarea acestora pentru anul 2013.
În context, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a accentuat tendinţa pozitivă
de uniformizare a destinaţiilor proiectelor pe regiunile ţării şi de eliminare a
unor „pete albe” în dezvoltarea diferitor regiuni şi localităţi, astfel fiecare
raion trebuie să aibă şanse egale la elaborarea şi implementarea proiectelor
pentru dezvoltarea regională.
2.2 Parlamentul a adoptat o lege care prevede dezvăluirea proprietarilor reali
ai băncilor
Băncile vor fi obligate să dezvăluie informaţia privind proprietarii lor reali,
conform prevederilor legislative, adoptate la 20 decembrie 2012 de
Parlament, în primă lectură, şi menite să transparentizeze sistemul bancar.
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Prin acelaşi document, companiilor înregistrate în zone off shore li se
interzice să deţină acţiuni la băncile moldoveneşti. După adoptarea legii,
băncile care au companii off shore în calitate de acţionari vor trebui să
schimbe structura acţionarilor în termen de un an. În Moldova, companii din
zone off shore deţin pachete de acţiuni la două bănci.
Proiectul de lege propune modificări la capitolul limitarea cotelor de
participaţie în capitalul social al băncilor. Astfel, nici un cumpărător
potenţial nu este în drept, fără avizul preliminar al BNM, să procure într-un
mod anumit sau să-şi crească cota existentă în capitalul băncii, dacă
proporţia dintre drepturile sale de vot şi cota de participare în capitalul
social va depăşi 20%, 33% şi 55%.
2.3 Un serviciu nou de raportare electronică pentru agenţii economici

Începând cu 10 decembrie 2012, Casa Naţională de Asigurări Sociale pune
la dispoziţia plătitorilor contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
serviciul electronic de acces în regim on-line la contul curent al plătitorului
la BASS.
Serviciul în cauză se acordă prin intermediul sistemului informaţional
ACCES CPAS, care poate fi accesat de pe pagina oficială a Casei Naţionale
de Asigurări Sociale (www.cnas.md) urmând link-ul ACCES CPAS/Acces
la contul curent al asiguratului/plătitorului. De acces la vizualizarea contului
curent al plătitorului BASS vor beneficia conducătorii sau contabilii-şefi ai
plătitorilor contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Autorizarea
în sistemului informational ACCES CPAS se efectuează prin intermediul
codului de utilizator (login) şi codului (parolei) de acces atribuite de Casa
Naţională de Asigurări Sociale persoanei asigurate (conducătorului şi/sau
contabilului-şef).

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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