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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.       Susţinere financiară în sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii  

2.       Rusia şi Ucraina solicită Republicii Moldova să excludă taxa ecologică 

3.      La Moscova s-a desfăşurat şedinţa Comisiei Interguvernamentale de colaborare 
economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă 

4.      ME propune perfecţionarea cadrului normativ în domeniul formării preţurilor şi 
tarifelor reglementate de stat 

5.       Parlamentul European a adoptat Decizia de prelungire a preferinţelor comerciale 
autonome acordate RM de către UE 

6.       Companiile de construcţii vor beneficia de investiţii în infrastructură  

7.       Implementarea sistemelor de calitate la întreprinderi  

8.       Rolul camerelor de comerţ şi industrie franceze în străinătate 

9.      Problemele cu care se confruntă operatorii şi agenţiile de turism au fost discutate 
astăzi într-o şedinţă convocată de vicepremierul Valeriu Lazăr.  

  

1.       Susţinere financiară în sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii  

Pe data de 16 martie 2011, Vicepremierul Valeriu Lazăr a avut o întrevedere cu reprezentantul 
pentru Moldova a organizaţiei „Berlin Economics” Ricardo Giucci. Scopul întrevederii a constat 
în discutarea domeniilor unde organizaţia va acorda consultanţă şi susţinere financiară economiei 
Republicii Moldova. Respectiv, au fost scoase în evidenţă sectorul Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii şi domeniul energetic. Ministrul economiei, Valeriu Lazăr a accentuat importanţa 
orientării investiţiilor străine directe în sectorul producerii, care actualmente atrage doar 10-15% 
din totalul Investiţiilor Străine Directe din economie. Un instrument în acest sens ar consta în 
îmbunătăţirea sistemului de administrare fiscală care ar stimula mediul de afaceri şi oferta spre 
export, Moldova tranzitând actualmente de la vechiul model economic bazat pe importuri pe 
unul nou orientat spre exporturi. 

2.       Rusia şi Ucraina solicită Republicii Moldova să excludă taxa ecologică 

Federaţia Rusă solicită autorităţilor moldovene să excludă taxa ecologică la importul produselor 
în ambalaj din plastic şi tetra-pack. Taxele ecologice au fost un subiect de discuţii în cadrul 
şedinţei Comisiei Interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova şi 
Federaţia Rusă. "Partea rusă solicită foarte insistent ca noi să revedem prevederea legală care, în 
opinia lor, este discriminatorie, cu aplicarea taxei ecologice doar la anumite tipuri de produse la 



import", a declarat vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei. Potrivit acestuia, poate 
chiar în săptămâna curentă va fi convocată o şedinţă la minister, "pentru că această problemă 
depăşeşte propriu-zis cadrul legislativ care vizează taxele ecologice". "Nu dorim ca partenerii 
noştri din Ucraina sau din Federaţia Rusă, din cauză că noi utilizăm această taxă, să introducă 
anumite bariere", a spus Lazăr.  Anterior Ucraina a demarat o acţiune legală împotriva Republicii 
Moldova în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) pentru sistarea taxei ecologice. 

3.       La Moscova s-a desfăşurat şedinţa Comisiei Interguvernamentale de colaborare 
economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă 

Pe data de 17 martie 2011, la Moscova a avut loc şedinţa Comisiei Interguvernamentale de 
colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Delegaţia Republicii Moldova 
la acest eveniment a fost condusă de către ministru al Economiei Valeriu Lazăr. În cadrul 
şedinţei a fost menţionată activizarea colaborării în complexul agroindustrial şi stabilite 
priorităţile în vederea asigurării calităţii şi majorării exporturilor de carne, a producţiei vinicole 
şi pomi-legumicole, care şi în anul 2010 au cunoscut o majorare impunătoare pe această piaţă. La 
subiectul exportului producţiei vinicole moldoveneşti pe piaţa din Rusia, Părţile vor determina 
puncte vamale suplimentare, de asemenea vor întreprinde măsuri în vederea asigurării calităţii şi 
simplificării procedurilor de export a produselor alcoolice moldoveneşti etc. În scopul dezvoltării 
cooperării de producţie în industrie s-a convenit asupra urgentării semnării Protocolului 
interguvernamental privind livrările reciproce a mărfurilor în anul 2010, precum şi intensificarea 
cooperării în contextul activităţii parcurilor industriale şi inovaţionale. În domeniul 
transporturilor a fost propusă desfăşurarea unei reuniuni mixte în anul 2011, privind cooperarea 
în domeniul transportului internaţional rutier, fiind solicitat suportul din partea Federaţiei Ruse în 
vederea suplimentării numărului de autorizaţii pentru transportul auto internaţional de mărfuri. 
La capitolul extinderii cadrului normativ-legislativ a fost convenită semnarea acordurilor de 
colaborare în domeniul agroindustrial şi migraţiei forţei de muncă, cooperării de producţie în 
industrie şi comerţ. În contextul dezvoltării colaborării în domeniul comercial-economic, 
Comisia a constatat că în anul 2010 Federaţia Rusă devine principalul partener comercial al 
Republicii Moldova atât la exporturi, cât şi la importuri, comparativ cu anul 2009, când aceşti 
indici au marcat o micşorare. 

4.       ME propune perfecţionarea cadrului normativ în domeniul formării preţurilor şi tarifelor 
reglementate de stat 

Recent, Ministerul Economiei a efectuat un studiu al legislaţiei şi actelor normative privind 
reglementarea tarifelor şi metodologiile de formare a preţurilor la bunuri şi servicii. În rezultatul 
acestui studiu, ministerul a constatat existenţa unui vacuum legislativ în acest domeniu, precum 
şi imperfecţiunea cadrului regulator existent în domeniul serviciilor cu plată prestate populaţiei. 
Pentru a defini opţiunile strategice, asociate cu direcţiile de acţiuni necesare pentru realizarea 
politicii statului în domeniul reglementării preţurilor şi tarifelor, urmează a fi  evaluată minuţios 
piaţa internă care cuprinde următoarele elemente: factorii endogeni ca cererea/oferta, concurenţa 
şi dimensiunea pieţii, precum şi factorii exogeni: tendinţele regionale a cererii şi ofertei etc. 
Preţul produselor plasate pe piaţa internă depind direct de toţi aceşti factori, precum şi de un şir 
de alte elemente nu mai puţin importante cum ar fi: administrarea vamală şi fiscală, cadrul 
regulator aferent afacerilor şi procedura de certificare a mărfurilor plasate pe piaţă, precum şi alte 
riscuri interne aferente. 

5.       Parlamentul European a adoptat Decizia de prelungire a preferinţelor comerciale 
autonome acordate RM de către UE 



La 24 martie 2011, Parlamentul European a adoptat Decizia de Modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru 
Republica Moldova. La momentul actual, Regulamentul în cauză prevede aplicarea regimului 
comercial preferenţial cu Uniunea Europeană până la 31 decembrie 2012. Odată cu publicarea 
Deciziei de Modificare a Regulamentului menţionat mai sus, preferinţele comerciale autonome 
acordate Republicii Moldova de către UE vor fi prelungite până la finele anului 2015. De 
asemenea, atenţionăm asupra faptului că, începând cu 1 noiembrie 2010, competenţele de 
eliberare a autorizaţiilor de export, care permit agenţilor economici să beneficieze de 
contingentul tarifar menţionat, au fost transferate la instituţia subordonată ME - „Camera de 
Licenţiere”, în măsură să exercite aceste atribuţii. În conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.262 din 07.03.2008 „privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor 
în UE” autorizaţia privind mărimea cotei repartizate se eliberează fără plată, pentru fiecare 
partidă de marfă, în ordinea recepţionării cererilor şi în baza principiului general „primul sosit – 
primul servit”. 

6.       Companiile de construcţii vor beneficia de investiţii în infrastructură 

Pe data de 25 martie 2011 a avut loc adunarea anuală a Federaţiei patronale a constructorilor, 
drumarilor şi a producătorilor materialelor de construcţie „Condrumat”. In cadrul evenimentului 
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a afirmat că „Priorităţile Guvernului sunt în prezent 
perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul construcţiilor şi găsirea unui model de 
finanţare pentru acesta. Vrem nu doar să investim banii donatorilor străini în infrastructură, mai 
important este să creăm condiţii pentru generarea investiţiilor private în sector”.  

7.       Implementarea sistemelor de calitate la întreprinderi 

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova invită agenţii economici să participe la 
seminarul "Implementarea sistemelor de calitate la întreprinderi", care va avea loc pe 5 aprilie 
2011, ora 9.00, în sala de conferinţe a hotelului "VisPas". Seminarul va fi condus de expertul 
german Dirk Ronnecke. El va vorbi despre instrumentele, aspectele tehnice şi organizatorice, 
identificarea metodelor potrivite de implementare a sistemelor de management al calităţii la 
întreprinderea Dvs. Participanţii vor face cunoştinţă cu cele mai rezultative metodele de 
elaborare a produselor şi administrarea calităţii acestora, exemple de implementare a 
management-ului calităţii în cadrul întreprinderilor autohtone şi din străinătate. Fiecare 
participant va primi o mapa cu informaţii referitor la standardele ISO 9000:2008 şi ISO 
9001:2008. 

8.       Rolul camerelor de comerţ şi industrie franceze în străinătate 

La data de 22 martie a.c., preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură franco-
română în România, Bruno Roshe a ţinut la Chişinău un discurs cu privire la rolul CCI  franceze 
în străinătate. Obiectivul major al vizitei acestuia în Republica Moldova a fost identificarea 
parteneriatelor posibile cu entităţile economice şi crearea lor, acolo unde se prezintă această 
oportunitate. „Prin demersul de a însoţi întreprinderile mari, mici şi mijlocii pe o piaţă nouă la 
nivel regional, se caracterizează în întregime rolul CCI în străinătate, şi anume: facilitarea 
muncii, găsirea de oportunităţi, deschiderea uşilor în faţa lor.” 

9.       Problemele cu care se confruntă operatorii şi agenţiile de turism au fost discutate astăzi 
într-o şedinţă convocată de vicepremierul Valeriu Lazăr.  

Potrivit Asociaţiei agenţiilor de turism, ANAT, principalele probleme confruntate în activitatea 
lor sunt necesitatea utilizării voucherului turistic, care distorsionează statistica oficială în 



domeniu, conţinutul contractului turistic, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1470, dar şi 
prevederi care obligă operatorii să atragă minim 50 sau 100 de turişti în Republica Moldova şi să 
creeze o rută turistică internă pentru a obţine licenţa de activitate. Totodată, agenţiile de turism 
au cerut liberalizarea pieţei AVIA, fapt care ar duce la ieftinirea de transporturilor aeriene de 
pasageri. „Există oferte din partea tur-operatorilor pentru deschiderea rutelor charter în sezon, iar 
anul trecut o astfel de rută a atras o mare parte din pasagerii care plecau spre Turcia din Odessa. 
Acum, autorităţile din nou pun piedici”, a declarat Sebastian Botnari, preşedintele ANAT în 
cadrul şedinţei. În context, s-a decis actualizarea Strategiei de dezvoltare a turismului pentru anii 
2003-2015 şi alinierea acesteia la Strategia Naţională de Dezvoltare până în anul 2020, care 
urmează a fi elaborată. 

Domenii  
prioritare  

Soluţii necesare Noutăți legislative 15-31 martie 2011 

Eficientizarea relaţiilor dintre diverse 
agenţii şi instituţii ale statului în raport cu 
businessul privat, eliminând dubla 
certificare, reducerea procedurilor de 
licenţiere şi reglementare a activităţilor 
economice, astfel încât agentul economic 
să fie servit în mod eficient şi nu exploatat 
de către birocraţia statului;  

-          La 15 martie pe site-ul MEC a fost publicat 
Proiectul Planului de acţiuni de eliminare a 
constrângerilor de ordin administrativ în mediul 
de afaceri pentru anul 2011. Proiectul Planului 
de acţiuni de eliminare a constrângerilor de 
ordin administrativ în mediul de afaceri pentru 
anul 2011 are ca obiectiv prioritar dezvoltarea 
mediului de afaceri. 

În acelaşi context se propune spre examinare şi 
Raportul cu privire la implementarea Planului 
de acţiuni de eliminare a constrângerilor de 
ordin administrativ în mediul de afaceri pentru 
anul 2010. 

Propunerile şi obiecţiile sunt recepţionate la 
adresa mihail.iurcu@mec.gov.md 

Aplicarea prezumţiei nevinovăţiei în 
relaţiile dintre organele de control (Vama, 
Inspectoratul fiscal) şi businessul privat;  

- 

Publicitatea şi promovarea vânzărilor, 
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 
când nu se confirmă existenţa unor 
prejudicii aduse statului;  

- 

Optimizarea continuă a procedurilor de 
raportare obligatorie a businessului faţă de 
autorităţile publice şi de stat, asigurând 
mai multă transparenţă, eficienţă şi 
rapiditate a procesului;  

- 

Politici 
fiscale 

Excluderea obligaţiei de plată a 
impozitelor sociale şi de pensii, care 
intervine lunar indiferent de momentul 
plăţii salariilor. 

- 



Alte măsuri - În parlament se află în proces de examinare 
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea 
Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 
16.03.2007 (art.20), care prevede că „Stagierea în 
activitatea de audit nu este obligatorie pentru 
persoanele care au fost angajate ca funcţionari 
publici sau demnitari de stat. 

- La 17 martie pe site-ul Ministerului Finanțelor a 
fost plasat un anunț Ministerul Finanţelor 
informează despre iniţierea elaborării proiectului 
legii organice privind modificarea şi completarea 
unor acte legislative, în partea ce ţine de politica 
bugetar-fiscală şi gestionarea finanţelor publice pe 
anii 2012-2014, care ar cuprinde:  

    - măsurile de politica fiscală şi vamală; 

    - perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale; 

    - măsurile de politică privind gestionarea 
finanţelor publice. 

Anunțul poate fi accesat la adresa 
http://www.mf.gov.md/ro/TranspDeciz/ElabDeciz/ , 
iar propunerile părţilor interesate să fie prezentate 
până la 01 aprilie 2011 la adresele electronice: 
anastasia.certan@mf.gov.md;  
nina.rotaru@mf.gov.md.  

Excluderea obligaţiunii de plată a TVA la 
importul de echipamente şi utilaje de 
producţie; 

-          La 15 martie pe site-ul MEC a fost publicat 
proiectul Hotărârea Guvernului cu privire la 
aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2011 
privind realizarea Strategiei de atragere a 
investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru 
anii 2006-2015. Planul poate fi accesat la 
adresa http://www.mec.gov.md/node/2610 , iar 
sugestiile, propunerile, obiecţiile pot fi 
transmise până la 25.03.11 la adresa de email: 
tatiana.cerchez@mec.gov.md  

Restituirea TVA exportatorilor în 
termenele stabilite, printr-o procedura 
simplificată;  

- 

Menţinerea termenului de tranzit pentru 
transportatori de către organele vamale, 
aplicând 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", asigurând condiţii de 
siguranţă  agenţilor economici;  

- 

Facilitarea 
importului, 
exportului şi 
a 
procedurilor 
vamale 

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 

  

-          În parlament se află în proces de examinare 
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului 
privind Regulile de determinare a ţării de 
origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor 
Independente; 

-          La 22 martie pe site-ul MAIA a fost plasat 
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind emiterea 
certificatelor fitosanitare şi Regulamentului cu 
privire la stabilirea cerințelor privind eliberarea 
pașapoartele fitosanitare utilizate pentru 
circulaţia anumitor plante, produse sau alte 
obiecte vegetale în Republica Moldova.  

Crearea condiţiilor pentru obţinerea 
creditelor cu scopuri investiţionale la o 
rată a dobânzii joasă şi cu un termen lung 
de rambursare a creditelor;  

- 

Eficientizarea actului de justiţie, reducerea 
termenului procesului judiciar şi a 
executării hotărârilor 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. 

- 

Accesul la 
finanţare 

Alte măsuri - 

 


