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O parte din priorităţile legislative ale Agendei Naţionale de Business capătă tot mai multă
proeminenţă pe agenda oficialilor. 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 definitivat şi prezentat Guvernului proiectul de lege a
bugetului de stat pe anul 2011

2.

Ministerul Finanţelor elaborat şi prezintă spre examinare şi avizare recomandările
privind perfecţionarea legislaţiei în vederea asigurării condiţiilor egale pentru
desfăşurarea activităţii economice

3.

La solicitarea Ministerului Economiei, a fost extins proiectul „Creşterea
competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor”

4.

Subvenţionarea agriculturii în anul 2011

5.

Reformarea Organizaţiei pentru Promovarea Exporturilor din Moldova

6.

7.

Promovarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii va duce la creşterea
economică în Moldova
Primul Recensământ General Agricol

1. http://www.mf.gov.md/ro/actnorm/budget/projectact/PBP2011/
Ministerul Finanţelor a definitivat şi prezentat Guvernului proiectul de lege a bugetului de stat pe
anul 2011 si proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă
din politica bugetar-fiscală pe anul 2011. Proiectul de lege a bugetului de stat a fost aprobat de
către Guvern pe data de 12 martie şi îl puteţi descărca de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Potrivit lui Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, veniturile bugetului pentru 2011 sunt
estimate la 19,1 miliarde de lei, cea mai mare parte fiind deţinută de veniturile fiscale, care în
2011 constituie circa 83,1%. Totodată, cheltuielile prevăzute pentru anul curent sunt de
aproximativ 20,4 miliarde lei, iar deficitul bugetar fiind de 1,3 miliarde lei sau 1,9 % din PIB. În
2011 Produsul Intern Brut este evaluat la 82 miliarde lei, în creştere cu 4,5 % faţă de 2010, rata
medie a inflaţiei fiind de 7,5 la sută. Salariul mediu pe economie va creşte cu 11 la sută și va
ajunge la suma de 3,3 mii de lei. În 2011 vor fi operate majorări salariale şi în sistemul bugetar,
pentru care vor fi repartizate adiţional peste jumătate de miliard de lei. Proiectul bugetului avizat
de Guvern urmează să fie aprobat în Parlament şi publicat în Monitorul Oficial.
Negruţa a specificat că pentru 2011 se prevede atragerea de granturi de peste hotare pentru
proiecte în sumă de 555,5 milioane de lei. Granturile externe pentru susţinerea bugetului vor fi
de peste 1,5 miliarde de lei.
2.

http://www.mf.gov.md/ro/newsitem/650

Ministerul Finanţelor, cu referire la recomandările privind perfecţionarea legislaţiei în vederea
asigurării condiţiilor egale pentru desfăşurarea activităţii economice şi ajustării legislaţiei

naţionale la standardele europene, formulate de către Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), a elaborat şi prezintă spre examinare şi avizare:






Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative;
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
Nota informativă la proiectul de lege nominalizat;
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002;
Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002.

Proiectele în cauză pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Finanţelor. Obiecţiile şi
propunerile la proiectele menţionate urmează a fi prezentate Ministerului Finanţelor pînă la data
de 20 martie curent.
3. http://mec.gov.md/node/2560
La solicitarea Ministerului Economiei, a fost extins proiectul „Creşterea competitivităţii şi
Dezvoltarea Întreprinderilor”, finanţat de USAID. Extinderea proiectului, finanţat de Agenţia
Statelor Unite pentru Dezvoltare, USAID, „Creşterea competitivităţii şi Dezvoltarea
Întreprinderilor” (CEED) şi domeniile prioritare pentru acordarea asistenţei au fost discutate în
cadrul unei întrevederi a vice-prim-ministrului Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, cu
managementul proiectului. Activităţile de bază vor fi axate pe suportul industriilor autohtone în
identificarea soluţiilor pentru creşterea productivităţii şi penetrarea noilor pieţe; asistenţă în
atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor; promovarea standardelor internaţionale de
calitate în cadrul întreprinderilor autohtone, medierea dialogului între sectorul public şi cel
privat.
4. http://www.privesc.eu/Arhiva/3541/-Agroinform---Federatia-Nationala-a-Fermierilor--Uniagroprotect----Moldova-Fruct---Uniunea-Producatorilor-de-Sfecla--AsociatiaNationala-a-Producator
Pe data de 10 martie 2011, a avut loc o conferinţă de presă cu genericul: „Subvenţionarea
producătorilor agricoli în anul 2011”, organizată de asociaţiile de fermieri din Republica
Moldova. Reprezentanţii organizaţiilor de agricultori au afirmat că stabilirea unui fond de
subvenţii de 250 mil. lei demonstrează o subestimare a capacităţilor sectorului agroindustrial. În
situaţia în care suma datoriilor la subvenţionarea producătorilor agricoli pentru anii precedenţi
constituie aproximativ 246 mil. lei, rămasele 4 mil. lei au un rol care nu poate fi comentat. În
cazul lipsei unui semnal din partea statului, prin acordarea unei priorităţi acestui sector, atragerea
investiţiilor în agricultură şi modernizarea ei rămâne la fel de problematică ca şi în anii
precedenţi. Organizaţiile de profil au înaintat o scrisoare către Guvernul Republicii Moldova în
care au solicitat ca pentru subvenţionarea agricultorilor în anul 2011 să fie alocate 700 mil. lei.
5. http://mec.gov.md/node/2583
Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Economiei a discutat despre reformarea Organizaţiei
pentru Promovarea Exporturilor din Moldova. În opinia experţilor, reprezentanţilor societăţii
civile şi a asociaţiilor de business, prezenţi la şedinţă, această instituţie urmează să devină un
important centru de atragere a investiţiilor străine, de promovare a produselor moldoveneşti,
precum şi de comunicare cu comunitatea internaţională de business.

6. http://mec.gov.md/node/2582
Promovarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii va duce la creşterea economică în
Moldova, conform raportului OCDE. Cu o reprezentativitate de 98% din totalul numărului de
întreprinderi din Republica Moldova, dintre care 76% sunt afacerile micro, întreprinderile mici şi
mijlocii (IMM) sunt o forţă motrice de creştere economică a ţării şi trebuie să devină o prioritate
strategică pentru Guvern, menţionează raportul OCDE lansat pe data de 3 martie la Chişinău.
Raportul OCDE, derulat în 2010 în Republica Moldova, cu suportul financiar al Guvernului
Olandei, identifică 4 activităţi cheie ce ar putea fi întreprinse de către guvernul Moldovei întru
creşterea competitivităţii sectorului IMM:
1.Adaptarea continuă a politicilor de suport al IMM-urilor, în speţă a celor cu potenţial de
creştere economică;
2. Îmbunătăţirea accesului la finanţare, urmând calea începută de Guvern, prin dezvoltarea
fondului de garantare a creditelor şi biroului de credite;
3. Revizuirea politicilor de inovare, întru stimularea inovării şi creşterii competitivităţii
sectorului nominalizat;
4. Consolidarea dialogului dintre Guvern şi IMM-uri.
7. http://www.publika.md/incepe-primul-recensamant-general-agricol_256331.html
În perioada 15 martie – 15 aprilie, va avea loc primul Recensământul General Agricol în
Moldova. Acesta va permite inventarierea tuturor terenurilor agricole, inclusiv a celor
neprelucrate, a pomilor fructiferi şi a butucilor de viţă de vie, a animalelor şi păsărilor, dar şi a
echipamentului agricol existent. De asemenea, recensământul va oferi posibilitatea autorităţilor
centrale şi locale să evalueze structura producătorilor agricoli. Bugetul preconizat pentru
desfăşurarea Recensământului General Agricol este de 67 de milioane de lei. Majoritatea banilor
vin din donaţii. Guvernul Regatului Suediei contribuie cu 2,3 milioane de euro. Un milion de
euro este acordat de Uniunea Europeană. 500.000 de euro vin din partea Guvernului României
sub formă de asistenţă tehnică, iar de la Bugetul de Stat a fost alocat un milion de euro.
Domenii
prioritare

Soluţii
necesare

Politici
fiscale

Eficientizarea
relaţiilor dintre
diverse agenţii
şi instituţii ale
statului în raport
cu businessul
privat,
eliminând dubla
certificare,
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procedurilor de
licenţiere şi
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activităţilor
economice,
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Ministerul Economiei și Comerțului a elaborat și plasat
pe pagina sa web, pentru consultații publice, proiectul legii
cu privire la întreprinderile mici și mijlocii. Proiectul legii
poate fi accesat la adresa
http://www.mec.gov.md/node/2578

astfel încât
agentul
economic să fie
servit în mod
eficient şi nu
exploatat de
către birocraţia
statului;
Aplicarea
prezumţiei
nevinovăţiei în
relaţiile dintre
organele de
control (Vama,
Inspectoratul
fiscal) şi
businessul
privat;
Publicitatea şi
promovarea
vînzărilor,
crearea
condiţiilor
adecvate de
lucru trebuie să
fie stimulate de
actuala
legislaţie;
Oferirea
posibilităţii
companiilor de
a se înregistra
ca plătitor de
TVA imediat
după
înregistrare, fără
condiţii de
plafonare;
Excluderea
categorică a
discreţiei
birocraţiei de
stat de a impune
sancţiuni
exagerate în
raport cu
businessul
privat,
renunţarea la
aplicarea de
sancţiuni atunci
cînd nu se

-

-

-

-

confirmă
existenţa unor
prejudicii aduse
statului;
Optimizarea
continuă a
procedurilor de
raportare
obligatorie a
businessului
faţă de
autorităţile
publice şi de
stat, asigurînd
mai multă
transparenţă,
eficienţă şi
rapiditate a
procesului;
Excluderea
obligaţiei de
plată a
impozitelor
sociale şi de
pensii, care
intervine lunar
indiferent de
momentul plăţii
salariilor.
Alte măsuri

Facilitarea
importului,
exportului
şi a
procedurilor
vamale

-

-

- A fost plasat pe site-ul MEC proiectul legii de modificare a
Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de
producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr.11-17, art.101). Proiectul poate fi accesat la
adresa: http://www.mec.gov.md/node/2562

Excluderea
obligaţiunii de
plată a TVA la
importul de
echipamente şi
utilaje de
producţie;
Restituirea TVA exportatorilor în
termenele
stabilite, printro procedura
simplificată;

Menţinerea
termenului de
tranzit pentru
transportatori de
către organele
vamale, aplicînd
modificări doar
în cazuri
excepţionale şi
motivate în
scris;
Stabilirea unei
proceduri clare
privind
modalitatea de
efectuare a
traficului rutier
internaţional de
mărfuri în
regiunea
„transnistreană",
asigurînd
condiţii de
siguranţă
agenţilor
economici;
Neaplicarea
taxelor locale
pentru
transportatori
internaţionali la
trecerea
frontierei cu
Ucraina şi
Republica
Moldova;
Ajustarea şi
perfecţionarea
sistemului de
reglementare a
serviciilor
furnizate de
brokeri vamali,
care ar permite
buna
funcţionare a
acestei instituţii,
cu randament
maxim pentru
agenţii
economici din
Republica

-

-

-

-

Moldova;

Reducerea
drastică a
birocratizării
autorităţilor
vamale, care ar
diminua
fenomenul
corupţiei şi ar
spori colectările
la buget
Anularea
aplicării noţiunii
de „preţuri
indicative" de
către inspectorii
vamali, care
contravine
actualului Cod
Vamal
Anularea dublei
impuneri pentru
certificarea
agenţilor
economici, care
contravin
practicii şi
acordurilor
internaţionale;
Simplificarea
procedurii de
compensare a
datoriilor faţă
de buget cu
supraplata altor
impozite, în
special în ceea
ce priveşte
administrarea
operaţiunilor de
import/export,
acoperirii TVA
de plată cu TVA
ce urmează a fi
restituit.

-

-

-

-

Alte măsuri

Accesul la
finanţare

Ministerul finanțelor a publicat un proiect de lege pentru
modificarea unor acte legislative, în special a Codului Vamal al
Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 și a Legii cu
privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997. Proiectul
legii în cauză, precum și alte documente relevante pot fi
accesate la adresa
http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ProiecDeciz/FiscVama/
-

Crearea
condiţiilor
pentru obţinerea
creditelor cu
scopuri
investiţionale la
o rată a dobînzii
joasă şi cu un
termen lung de
rambursare a
creditelor;
Eficientizarea
actului de
justiţie,
reducerea
termenului
procesului
judiciar şi a
executării
hotărîrilor
judecătoreşti;
Susţinerea
întreprinderilor
private
începătoare
(start-ups) prin
politici de
garantare a
creditelor
bancare;
Extinderea
politicilor şi
programelor
guvernamentale
de susţinere şi
asigurare a
creditelor pentru
investiţiile
persoanelor
fizice.

