Noutăţi pentru business – 01.12.2010 – 31.12.2010
IDIS „Viitorul” continuă să monitorizeze schimbările survenite şi propunerile asociaţiilor incluse
în Agenda Natională de Business 2010. Astfel, în conformitate cu una din priorităţile ANB 2010,
de a îmbunătăţi politicile fiscale, a fost acceptat Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscalde Stat
pentru anii 2011-2015 care este orientat spre o administrare fiscală modernă şi eficientă. În afară
de aceasta, în scopul facilitării exportului, factoringul pentru exportatorii moldoveni s-a ieftinit,
ceea ce stimulează potenţialul exporturilor în Moldova.
http://mec.gov.md/node/2483
Bilanţul de activitate al Ministerului Economiei: Dezvoltarea cadrului legislativ-normativ;
Dezvoltarea mediului de afaceri
Eliminarea constrângerilor asupra mediului de afaceri, demonopolizarea importurilor şi
exporturilor, dezvoltarea instrumentelor de acces la finanţare şi de atragere a investiţiilor,
liberalizarea sectorului energetic al ţării, dezvoltarea cadrului legislativ-normativ şi armonizarea
la cerinţele internaţionale şi europene, dezvoltarea instrumentelor de comunicare cu mediul de
afaceri şi societatea civilă. Acestea sunt principalele realizări menţionate în „Raportul privind
activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2010” al Ministerului Economiei.
A fost elaborat Planul de eliminarea constrângerilor administrative în mediul de afaceri
Ministerul Economiei a elaborat şi implementează cu succes Planul de eliminare a
constrângerilor administrative în mediul de afaceri. Acesta este menit să contribuie la eliminarea
impedimentelor în calea desfăşurării afacerilor, demonopolizarea importului şi exportului,
implementarea tehnologiilor moderne pentru raportare în scopul minimizării cheltuielilor de timp
şi bani ale agenţilor economici. Concomitent, Planul vizează deficienţele reflectate în rapoartele
„Doing Business” şi studiul „Cost of Doing Business”. Beneficiile obţinute în urma realizării
măsurilor respective sunt incomensurabil de mari în comparaţie cu costurile de implementare a
acestora.
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=403
A fost aprobat Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat
Pe data de 14 decembrie 2010, Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 20112015 a fost aprobat de către Guvern. Acest plan constituie un document complex, care determină
priorităţile de dezvoltare a procesului de administrare fiscală în RepublicaMoldova, stabileşte
obiective generale şi specifice, necesare pentru realizarea acestor priorităţi. La elaborarea
Planului s-au luat în considerație, atât documentele naționale de dezvoltare strategică, precum
Strategia Națională deDezvoltare, cât şi cele mai bune practice internaționale si naționale din
ultimii ani din acest domeniu şi recomandările FMI. Prin realizarea acțiunilor enunțate în Plan se
tinde spre o administrare fiscală modernă şi eficientă, capabilă să ofere servicii şi asistenţă bazate
pe tehnologii informaționale performante; reducerea costurilor şi a timpului necesar onorării
obligațiilor fiscale prin automatizarea proceselor; ridicarea profesionalismului angajaților fiscali
si consolidarea respectului si încrederii contribuabililor.
Banca Mondială a efectuat un studiu pe baza „Plata impozitelor în 2011”
Au fost făcute publice datele de rating ale Băncii Mondiale privitor la „Plata impozitelor în anul
2011”. În acest rating, Moldova a ocupat locul 106 din 183 de ţări studiate. Din momentul în
care Moldova a anunţat trecerea la relaţiile de piaţă, Codul Fiscal al Republicii a fost modificat

mai mult de o sută de ori. Dar analizând conform studiului Băncii Mondiale, el este încă departe
de a fi perfect. În anul curent, Moldova a scăzut în rating cu 5 poziţii faţă de anul trecut.
http://www.timpul.md/articol/produsele-moldovenesti-mai-aproape-de-ue-18291.html
A fost aprobat Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Zonei de
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Moldova şi UE
Pe data de 2 decembrie, Guvernul a acceptat în unanimitate Planul de acţiuni al Republicii
Moldova privind implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC)
dintre R. Moldova şi UE. Acest document prevede măsurile care trebuie să fie întreprinse de
ministerele Agriculturii, Economiei, Sănătăţii şi alte instituţii centrale de stat pentru a spori
competitivitatea economiei naţionale şi a facilita accesul produselor moldoveneşti pe piaţa
europeană. Planul este axat pe 13 domenii: achiziţii publice, concurenţa, servicii şi investiţii,
dreptul asupra proprietăţii intelectuale, etc. Acordul de Asociere dintre RM şi UE urmăreşte o
integrare profundă a ţării noastre în Uniunea Europeană, vizând eliminarea tarifelor, reducerea
costurilor tranzacţionale şi a barierelor netarifare, precum şi sporirea atractivităţii investiţionale a
ţării.
http://unimedia.md/?mod=news&id=27534
A fost lansată marca naţională "Agricultura Ecologică – Republica Moldova"
Pe data de 17 decembrie 2010, a fost prezentată oficial marca naţională "Agricultura Ecologică
– Republica Moldova". Aceasta va fi utilizată în scopul etichetării și prezentării produselor
agroalimentare ecologice și se aplică numai pe produsele agroalimentare care au fost supuse
procedurii de inspecţie și certificare pe tot parcursul ciclului de producţie de către organismele
de inspecţie și certificare, autorizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit
Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică, dreptul de utilizare a mărcii naţionale
"Agricultura Ecologică - Republica Moldova" la produse, etichete și ambalajele produselor
agroalimentare ecologice îl au agenţii economici care produc, procesează, importă, exportă și/sau
comercializează produse agroalimentare ecologice înregistraţi la Ministerul Agriculturii și
IndustrieiAlimentare.
http://www.kommersant.md/node/766
În 2011 se va organiza un recensământ agricol
La începutul anului 2011, în Republica Moldova va fi primul recensământ general agricol.
Scopul recensământului este asigurarea unui public larg pe deplin informat cu privire la situaţia
din sectorul agricol pentru programul de dezvoltare a întregii industrii. Se preconizează că pe
parcursul recensământului se vor primi informaţii despre structura producţiei agricole, despre
resursele umane şi capacitatea tehnică în agricultură. Acordul privind efectuarea recensământului
agricol în RepublicaMoldova, a fost semnat între MAE al României şi FAO pe data de 10
decembrie 2010
http://www.vedomosti.md/news/Proizvodstvo_Vina_V_Moldove_Vyroslo
Creşte nivelul producerii vinului
După cum a anunţat Biroul Naţional de Statistică: „Producerea vinului în Moldova a crescut în
ultima lună cu 11%. În momentul actual volumul anual al vinului fabricat depăşeşte 1 miliard lei
şi constituie 7 % din volumul total al industriei alimentare.”
http://www.vedomosti.md/news/Malyi_Biznes_Gastarbaitera
Programul PARE 1+1

La începutul lunii decembrie a fost elaborat un nou proiect generat în urma acţiunii Guvernului,
care a decis "să încerce o nouă metodă de a ajuta imigranţii ce lucrează în Europa sau Rusia să se
întoarcă acasă. Este vorba despre punerea în aplicare a unui program care va atrage banii
imigranţilor în economia Moldovei prin programul PARE 1+1, planificat pentru anii 2010-2012.
"
http://rus.ruvr.ru/2010/12/10/36614296.html
Formarea unei zone economice libere
Acordul privind formarea unei zonei economice libere a CSI poate fi semnat până la sfârşitul
anului. Acesta este unul dintre rezultatele principaleale summit-ului din Comunitatea Statelor
Independente, care a avut loc vineri,pe data de 10 decembrie în Moscova. Reprezentantul
Moldovei la summit a fost Valeriu Lazăr.

