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Buletinul noutăţilor legislative în domeniul 
activităţii de business 

 
O parte din priorităţile legislative ale Agendei Naţionale de Business capătă tot mai multă 
proeminenţă pe agenda oficialilor.  
 
1. Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultare proiectul legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
În contextul activităţilor de reformă în domeniul finanţelor publice, Ministerul Finanţelor a 
elaborat şi prezintă spre consultare proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale. Principalele aspecte ale proiectului de lege se expun în nota informativă. 
 
Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale  
Nota informativă la proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
Obiecţiile şi propunerile la proiectul de lege urmează a fi prezentate Ministerului Finanţelor până 
la data de 21 februarie curent pe suport de hârtie, precum şi în format electronic la adresa: 
proiect.lfp@mf.gov.md .  
 
2. A fost adoptata Hotărârea guvernului Nr. 66 din  04.02.2011 pentru aprobarea Avizului la 
proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii 
de întreprinzător. 
 
3. A fost adoptata Hotărârea guvernului Nr. 74 din  04.02.2011 privind stabilirea cotei de 
imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2011. Se aprobă cota de imigrare 
în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2011 în număr de 1300 de persoane. 
 
4. A fost adoptata Hotărârea Nr. 9 a Băncii Naţionale din 27.01.2011 cu privire la nivelul 
ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung. Se menţine rata de 
bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7.0 la sută 
anual. 
 
5. A fost adoptata Hotărârea guvernului Nr. 52din  02.02.2011 cu privire la sistarea 
temporară a exportului de grâu. Se sistează temporar exportul din Republica Moldova a 
grîului clasificat la poziţia tarifară 1001, cu excepţia poziţiei tarifare 1001 90910 – grîu comun şi 
meslin destinat însămânţării. 
 
6. A fost adoptata Hotărârea Nr. 8 a Băncii Naţionale din 27.01.2011 cu privire la nivelul 
ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei. Se menţine rata de bază aplicată la 
principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 8.0 la sută anual. 
Se menţin ratele de dobândă:  
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 11.0 la sută anual; 
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 5.0 la sută anual. 
 
7. A fost finalizat şi urmează să fie expediat ministerului economiei Avizul elaborat de 
Agenda Naţională de Business referitor la proiectul Legii cu privire la reglementarea 
controalelor asupra activităţii de întreprinzător. 
  
Noutăţi pentru business 
Totodată, am remarcat o serie de articole de presă care au pus accent pe optimizări ale legislaţiei, 
aşteptate ale mediului de business:  



  
1. Ministerul finanţelor a semnat la Paris Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în 
materie fiscală   
2. Producătorii şi consumatorii de zahăr cer autorităţilor să interzică temporar exportul de zahăr 
din Moldova  
3. Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultare proiectul legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale  
4. A fost semnat Acordul de implementare a proiectului de reabilitare a drumurilor 
5. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a început să folosească tehnologia „SafeTIR în timp 
real”  
6. Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2010  
7. Nemulţumiri din cauza absenţei politicii fiscale  
8. Politica fiscală  în 2012  
 9. Masa rotundă "Ghilotina 2+, plusurile pentru business"  
10. A fost creată Asociaţia Managerilor şi Oamenilor de Afaceri a PLDM  
11. Vizita domnului Vasile Bumacov, Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare la 
Moscova 
12. Posibilitatea creării in Moldova a unei analogii a Văii de Silicon(Veaceslav Cunev)  
13. Interviu cu Alexandru Koss  
14. Punctele tari şi slabe ale Serviciului Fiscal 
  

1. http://www.mf.gov.md/ro/newsitem/635 
 

Veaceslav Negruţa a semnat la Paris Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în 
materie fiscală. Convenţia permite ţărilor membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică 
şi Dezvoltare de a dezvolta, pe baze comune şi respectând drepturile fundamentale ale 
contribuabililor, cooperarea administrativă în ceea ce priveşte tot spectrul de instrumente fiscale 
obligatorii cu excepţia taxelor vamale. Semnarea Convenţiei va avea consecinţe benefice în cele 
mai diverse domenii ale colaborării multilaterale şi va servi drept bază pentru dezvoltarea 
eficientă a sectorului fiscal, crearea condiţiilor egale pentru toţi agenţii economici care vor 
desfăşura activitate de întreprinzător, dar şi o cooperare sporită între autorităţile fiscale 
internaţionale în vederea combaterii evaziunii şi fraudei fiscale la nivel internaţional. 
  

2. http://www.infotag.md/news/587648/    
 

Producătorii de zahăr s-au adresat autorităţilor cu rugămintea de a interzice temporar exportarea 
zahărului, considerând aceasta o măsură potrivită pentru echilibrul pieţei interne a zahărului. 
Conform prognozelor efectuate de experţii Uniunii Producătorilor de Zahăr (UPZM), dacă nu se 
va decide exportul temporar al produsului în cauză, preţul zahărului în sezonul conservelor poate 
ajunge la 20 lei/kg, din cauza deficitului. Reprezentanţii UPZM consideră că „o astfel de situaţie 
ar dezechilibra piaţa internă şi ar provoca nemulţumiri din partea consumatorilor către guvern. ”  
  

3. http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/februarie/ 
 

În contextul activităţilor de reformă în domeniul finanţelor publice,  Ministerul Finanţelor a 
elaborat şi prezintă spre consultare proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale. Principalele aspecte ale proiectului de lege se expun în nota informativă. Obiecţiile şi 
propunerile la proiectul de lege urmează a fi prezentate Ministerului Finanţelor până la data de 
21 februarie curent.  
  



4. http://www.mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3Aa
-fost-semnat-acordul-de-implementare-a-proiectului-de-reabilitare-a-
drumurilor&catid=1%3Alatest-news&lang=ro 

 
Pe data de 8 februarie 2011 Fondul Provocările Mileniului Moldova şi Administraţia de Stat a 
Drumurilor au semnat un Acord privind implementarea proiectului de Reabilitare a drumurilor în 
cadrul Programului Compact, prin care sânt stabilite responsabilităţile celor două instituţii pe 
parcursul reabilitării unui sector de 93 de km a traseului naţional M2. Potrivit Acordului semnat, 
cele două instituţii se obligă să întreprindă acţiunile necesare pentru efectuarea lucrărilor de 
reabilitare a drumului, astfel încât să reducă pierderile utilizatorilor de drum cauzate de stare 
proastă a carosabilului, să sporească securitatea traficului rutier, să se intensifice circulaţia pe 
porţiunea de drum, să se reducă costurile de întreţinere a drumului 
  

5. http://aita.md/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=901&Source=http%3A%2F%
2Faita.md%2FLists%2FAnnouncements%2FAllItems.aspx 

 
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a început să folosească tehnologia „SafeTIR în timp 
real”. Tehnologia respectivă a fost dezvoltată de către experţii IRU pentru automatizarea 
operaţiunilor vamale TIR. Tehnologia SafeTIR oferă acces ofiţerilor vamali la cele mai recente 
informaţii cu privire la statutul şi termenul de valabilitate a carnetului TIR, în scopul de a detecta 
în timp util posibile încălcări. În plus, la sfârşitul operaţiunii TIR, modulul RTS trimite un mesaj 
la IRU în SafeTIR în mod automat, fără nici un efort suplimentar din partea personalului vamal. 
Adăugător, în caz de dezacord cu privire la operaţiunea TIR, tehnologia RTS oferă servicii 
electronice de verificare a datelor în SafeTIR.Cu integrarea acestei tehnologii (RTS) în sistemul 
informaţional vamal, agenţii vamali au acces de serviciu de control direct al statutului carnetului 
TIR în timp real. La detectarea promptă a oricăror diferenţe sau tulburări se vor lua măsuri 
imediate. Autorităţile vamale cu serviciul RTS pot fi sigure că operaţiunile TIR sunt efectuate 
fiabil şi în siguranţă. Scopul tehnologiei SafeTIR este de a reduce riscul lanţului de garanţie TIR 
prin transmiterea rapidă a informaţiilor, introduse în carnetul TIR la biroul vamal de destinaţie la 
finalizarea transportării TIR. 
  

6. http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3251 
 

Pe 31 ianuarie, pe site-ul Biroului Naţional de Statistică a fost publicat raportul cu privire la 
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2010: «Creşterea volumului 
producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-decembrie 2009, a fost determinată de majorarea 
volumului de producţie în industria prelucrătoare cu 8,0%, în cea extractivă – cu 5,6%, în 
sectorul energetic – cu 1,0%,  ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, 
respectiv, cu 6,8%, 0,1% şi 0,1%.» 
 
 7. 
http://logos.press.md/Weekly/Main.asp?IssueNum=884&IssueDate=04.02.2011&YearNum=4&
Theme=3&Topic=28788 
 
В конце прошлого года представители Национальной конфедерации патронатов Молдовы 
(НКПМ) встречались с премьер-министром и выразили свое неудовольствие по поводу 
отсутствия налоговой политики на 2011 год и среднесрочного прогноза на 2011-13 гг. 
«Эти документы необходимы и государству, и бизнесу как ориентиры для планирования, - 
говорит председатель НКПРМ Леонид Череску, - а мы фактически работали без них в 
прошлом году, а теперь и в этом». 
«С учетом сегодняшней экономической ситуации и резкого роста конкуренции, мы ставим 
перед министерством транспорта вопрос о либерализация тарифов на междугородном и 



пригородном пассажирском автотранспорте, - заявил Евгений Дацко. - Это позволило бы 
держать баланс между ценой и предложением.»  
  

7. http://logos.press.md/Weekly/Main.aspIssueNum=883&IssueDate=28.01.2011&Year
Num=3&Theme=3&Topic=28741 

 
Вячеслав Негруца подтвердил: налоговая политика в 2011 году останется такой же, как и в 
прошлом году, изменения будут происходить, в основном, в области налогового 
администрирования. В главном управлении налоговой и таможенной политики 
министерства финансов сказали, что работа над среднесрочным прогнозом на 2012-14 гг. 
начнется «с чистого листа», а пока «никаких документов нет» и «обсуждать нечего». Это, 
заметим, в отсутствие документа на среднесрочный период 2011-2013 гг. 
  

8. http://www.kommersant.md/Biznesu_postavyat_%C2%AB2%20%C2%BB_336 
 

Минэкономики РМ предложило обсудить третий этап регуляторной реформы в сфере 
законодательства, касающегося предпринимательской деятельности, - «Гильотину 2+». В 
ходе третьего этапа рабочая группа, состоящая из представителей госорганов и бизнес-
ассоциаций, пересматривает разрешительные акты и условия их выдачи. Сами 
предприниматели считают, что есть более насущные проблемы, мешающие им 
развиваться. 
http://www.privesc.eu/Arhiva/3150/Masa-rotunda--Ghilotina-2---plusurile-pentru-business- 
La masă rotundă "Ghilotina 2+, plusurile pentru business" au participat şi reprezentanţi ai 
Agendei Naţionale de Business: Ion Beschieru şi Ion Miscisin. Ei au menţionat despre Avizul cu 
privire la proiectul legii privind reglementarea controalelor asupra activităţii de întreprinzător. 
Avizul în cauză va fi luat în considerare de către Ministerul Economiei, care apreciază aportul 
asociaţiilor de business în acest domeniu.  
  

9. http://www.pldm.md/index.php?view=article&id=3388:a-fost-creat-asociaia-
managerilor-i-oamenilor-de-afaceri-a-pldm&option=com_content&Itemid=67 

 
În cadrul Partidului Liberal Democrat din Moldova a fost creată Asociaţia Managerilor şi 
Oamenilor de Afaceri (AMOA). AMOA îşi propune să promoveze un mediu favorabil 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM), să încurajeze cetăţenii în participarea la viaţa 
economică şi politică, precum şi să asigurare o dezvoltare durabilă a economiei Republicii 
MoldovaÎn Declaraţia adoptată de delegaţii la Conferinţa de constituire a AMOA a PLDM se 
menţionează că o guvernare eficientă în beneficiul tuturor cetăţenilor poate fi asigurată doar în 
cadrul unui proces plenar de înnoire a personalului administrativ cu funcţionari competenţi şi 
necompromişi. „Doar împreună, prin eforturile întregii societăţi vom reuşi înfăptuirea 
obiectivului nostru major de eliminare a sărăciei şi de integrare a Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană”, se spune în declaraţie. 
  

10. http://www.maia.gov.md/print.php?l=ro&idc=52&id=14215 
 

În perioada 7-9 februarie 2011, dl Vasile Bumacov, Ministrul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare a efectuat o vizită oficială la Moscova cu prilejul deschiderii oficiale a Expoziţiei 
internaţionale de produse alimentare „PRODEXPO 2011” . Pe parcursul vizitei ministrul 
agriculturii şi industriei alimentare a avut o serie de întrevederi cu dl Alexei Saurin, şef adjunct 
al Serviciului Federal pentru Supraveghere Veterinară şi Fitosanitară al Federaţiei Ruse, dna 
Elena Scrînnic, Ministrul Agriculturii al Federaţiei Ruse. Părţile au constatat că Republica 
Moldova a înregistrat progrese în exportul fructelor şi legumelor pe piaţa rusă, în domeniul 
controlului şi monitorizării calităţii produselor vegetale, au convenit asupra organizării unor 



vizite ale experţilor pe domeniul producţiei vegetale si animale. În prezent, ministerele de ramură 
negociază şi definitivează pentru semnare Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea în 
domeniul agriculturii ce prevede preluarea experienţei şi schimbul de informaţii în domenii de 
interes reciproc.  
  

11. http://www.kommersant.md/Silikonovaya_Moldova470 
 

Pe data de 2 februarie a fost publicat pe site-ul Kommersant.md, un articol al dlui Veaceslav 
Cunev, cu privire la posibilatea creării în Moldova a unei analogii a văii de Silicon: „În ziua de 
azi, nu e rentabil să facem din Moldova o ţară a talentelor. Ţara se află într-o stare de conflicte 
civile, care reflectă perfect structura Parlamentului.” 
  

12. http://www.kommersant.md/Alexandr_Koss_interview 
 

„Любых бизнесменов, в том числе и крупных иностранных инвесторов, политический 
кризис априори не может обойти стороной. Последние годы мы попали в «зону 
турбулентности», которая трясла всех, в том числе и членов  Ассоциации иностранных 
инвесторов (FIA). Пока мы воспринимаем эту нестабильность как временное явление. К 
счастью, за прошедший год никто из 18 членов FIA, а это самые крупные иностранные 
компании в Молдове, не ушел с молдавского рынка. Некоторые из них в период кризиса 
даже начали реализовывать новые проекты. Например, инвесторы и администрация 
молдавско-германской компании Sudzucker Moldova приняли решение построить завод по 
производству биогаза в Дрокии. Плановый объем инвестиций в этот проект за последний 
год вырос с 10 до 12 млн евро за счет внедрения мероприятий по улучшению качества 
сырья, планируемого приобретения специальной техники для производства, хранения и 
внесения удобрений. Конечно, в этой связи хотелось бы рассчитывать на понимание и 
встречное движение со стороны государства.” 
  

13. http://logos.press.md/Weekly/Main.asp?IssueNum=885&IssueDate=11.02.2011&Year
Num=5&Theme=3&Topic=28826 

 
"Главной проблемой налоговой службы ее руководитель считает недостаток мотивации 
налоговых служащих и отсутствие капитальных инвестиций. В ответ на замечание о том, 
что круг замыкается на самой налоговой инспекции: больше доходов бюджета – больше 
финансирование, Николае Платон сказал, что налоговики готовы в 2011 году превзойти 
результат 2010-го на 8-10%." 
  
 


