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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.       În promovarea exporturilor, ME va finanţa acţiunile ce creează oportunităţi de investire  

2.       Ministerul Economiei oferă suport celor ce vor să-şi dezvolte o afacere 

3.       Serviciile gratuite ale statului au preţ - peste un miliard de lei anual 

4.       Companie poloneză din domeniul agriculturii caută parteneri din Republica Moldova  

5.       Ministerul Finanţelor continuă discuţiile privind propunerile în contextul formulării 
Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe anii 2012-2014  

6.       Ministerul Economiei invită mediul de afaceri să se expună vis-a-vis de STUDIUL 
PRIVIND MĂSURILE NETARIFARE APLICATE ÎN COMERŢ DE CĂTRE REPUBLICA 
MOLDOVA  

7.       Ministerul Economiei invită întreprinderile mici și mijlocii să depună cereri de finanţare 
pentru procurarea echipamentului  

8.       Proiectul legii privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat în urma încălcării 
termenului rezonabil în procesul de judecare a cauzelor sau de executare a hotărârilor instanţelor 
judecătoreşti. 

9.       Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1466-XIIIcu privire la 
reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile 
economice externe 

10.   Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor Cu privire la modificarea pct.10 al Instrucţiunii 
privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul nr.47 din 31 martie 2010 

11.   Proiectul Hotărârii Guvernului privind scutirea unor agenţi economici de la plata 
dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2010  

  

1.       În promovarea exporturilor, ME va finanţa acţiunile ce creează oportunităţi de 
investire 

 În promovarea exporturilor, Ministerul Economiei va finanţa acţiunile ce creează oportunităţi de 
investire, sinergice cu sectorul privat şi complementare cu alte programe de finanţare, inclusiv 
din partea partenerilor de dezvoltare. Noua abordare a fost anunţată în cadrul şedinţei Consiliului 
de administrare a Fondului pentru promovarea exporturilor, gestionat de MEPO, Organizaţia 
pentru Promovarea Exporturilor din Moldova. În cadrul şedinţei a fost aprobat Planul indicativ 
de acţiuni al MEPO pentru anul 2011 şi finanţarea acestora, cu un buget de 6 milioane lei. Astfel, 



în Fondul pentru promovarea exporturilor au fost prevăzuţi bani pentru organizarea a patru 
Forumuri ale oamenilor de afaceri, participarea reprezentanţilor Moldovei la două expoziţii 
internaţionale şi pentru elaborarea mai multor studii de piaţă şi de fezabilitate.  

2.       Ministerul Economiei oferă suport celor ce vor să-şi dezvolte o afacere 

 Ministerului Economiei consideră, că trebuie să sporim capacităţile business-ului mic şi 
mijlociu, astfel încât acesta să fie gata pentru noile oportunităţi economice, oferite de Programul 
Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), Programul-pilot de atragere a 
remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012, Fondul pentru Garantarea 
Creditelor (FGC) şi altele, astfel încât aceste întreprinderi să fie ulterior gata să asimileze 
programe europene de finanţare mult mai serioase sau investiţii străine. Ministerul este gata să 
satisfacă toate solicitările de informaţii parvenite de la mediul de afaceri şi de la cetăţenii cu 
iniţiativă, în special în cazul PARE. Informaţiile despre ce afaceri pot fi lansate, dar şi suportul 
administrativ necesar – la înregistrarea afacerii, obţinerea autorizărilor necesare,etc. – sunt 
disponibile prin intermediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
(ODIMM), oferirea acestui suport fiind şi o obligaţiune morală a Statului.  

3.       Serviciile gratuite ale statului au preţ - peste un miliard de lei anual  

 „Este vorba de peste un miliard de lei anual, pe care statul îi colectează de la business şi 
cetăţeni pentru servicii pe care trebuie să le presteze gratuit”. Declaraţia aparţine ministrului 
Economiei Valeriu Lazăr şi a fost lansată în cadrul Forumului Republica Moldova - Uniunea 
Europeană, comunică Serviciul de Presă al Ministerului. Potrivit ministrului Economiei, această 
problemă va fi rezolvată în urma finalizării reformei regulatorii Ghilotina 2+, urmată de 
Ghilotina 3, care va filtra serviciile cu plată oferite de stat.„După finalizarea reformei, aceşti 
bani, care depăşesc suma de 1 miliard de lei anual, vor fi puşi în circuitul economic. În plus, vor 
fi eliminate presiunile suplimentare asupra business-ului”, a declarat Lazăr. 

4.       Companie poloneză din domeniul agriculturii caută parteneri din Republica Moldova  

 Companie poloneză din domeniul agriculturii caută parteneri din Republica Moldova în vederea 
plasării investiţiilor în sectoarele privind: produsele lactate, industria de zahăr, de ulei, morărit. 
Cu referire la crearea parteneriatelor, compania dată exprimă interes de colaborare în condiţiile 
următoare:Participarea sa cu cota de 50% în parteneriate cu companiile moldoveneşti;30 ha 
solicitate pot fi situate în diferite regiuni ale ţării;Ambele forme – parteneriat sau contract – sunt 
convenabile investitorului. În cazul existenţei unui interes concret de colaborare cu investitorul 
polonez  în baza criteriilor sus menţionate, vă puteţi  adresa la Direcţia Atragerea Investiţiilor.  

5.       Ministerul Finanţelor continuă discuţiile privind propunerile în contextul formulării 
Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe anii 2012-2014 

 Ministerul Finanţelor a continuat discuţiile cu părţile interesate privind propunerile ce urmează a 
fi examinate în contextul formulării Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe anii 2012-2014. 
Varietatea principalelor propuneri invocate în domeniile politicii fiscale şi vamale au vizat 
simplificarea sistemelor de impozitare şi de administrare privind TVA, taxele locale, taxele 
rutiere, acordarea de facilităţi fiscale şi vamale suplimentare, instituirea unui regim simplificat de 
impozitare pentru unele genuri de activitate, optimizarea sistemului de deduceri la calcularea 
impozitului pe venit, modificarea cotelor taxelor vamale, aspecte de impozitare internaţionale. 
Proiectul Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe anii 2012-2014 va fi plasat ulterior pe site-ul 
Ministerului Finanţelor pentru a putea fi consultat cu părţile interesate.  



6.       Ministerul Economiei invită mediul de afaceri să se expună vis-a-vis de STUDIUL 
PRIVIND MĂSURILE NETARIFARE APLICATE ÎN COMERŢ DE CĂTRE 
REPUBLICA MOLDOVA 

 Ministerul Economiei în comun cu instituţiile guvernamentale de resort şi asistenţa experţilor 
locali a elaborat un studiu privind măsurile netarifare aplicate în calea comerţului, identificând o 
serie de bariere tarifare şi netarifare în desfăşurarea tranzacţiilor comerciale.Studiul în cauză se 
focusează pe următoarele capitole: 
1. Angajamentele Moldovei vis-a-vis de Organizaţia Mondială a Comerţului; 
2. Situaţia actuală în cadrul politicii comerciale, subliniind constrângerile şi măsurile existente; 
3. Recomandări pentru posibila eliminare a barierelor identificate. 

Reieşind din specificitatea şi complexitatea domeniilor abordate, Ministerul Economiei invită 
atât instituţiile guvernamentale, cât şi mediul de afaceri, societatea civilă să se expună vis-a-vis 
de studiul respectiv şi să prezinte sugestii, comentarii pentru modificarea cadrului legal-normativ 
cu repercusiuni semnificative asupra activităţii comerciale externe.Propunerile urmează a fi 
transmise la adresa electronică mihaela.gorban@mec.gov.md, până la data de 27 aprilie 2011.  

7.       Ministerul Economiei invită întreprinderile mici și mijlocii să depună cereri de 
finanţare pentru procurarea echipamentului  

 Ministerul Economiei al Republicii Moldova anunţă lansarea Programului de susţinere şi 
dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru promovarea eforturilor privind 
ajustările economice structurale, finanţat din contul mijloacelor Fondurilor Partenere ale 
Grantului Japonez Tranşele I-IV. Grupul-ţintă al grantului cuprinde agenţii economici care au 
forma de proprietate integral privată, au un număr mediu scriptic anual de salariaţi de, cel mult, 
49 de persoane și o sumă anuală a veniturilor din vânzări care nu depăşește 25 milioane de lei, 
aceeaşi sumă fiind stabilită şi pentru valoarea totală anuală de bilanţ a activelor. Programul este 
destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a unui 
vast sortiment de echipament de producere. Echipamentul procurat în cadrul Programului va fi 
oferit beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă de un an (fără gaj). Dobânda de leasing 
este la cota zero. În cadrul Programului va fi achiziţionat doar Echipament nou de import. La 
achiziţia şi importul Echipamentului va fi aplicată cota zero la plata taxei pe valoarea adăugată, 
şi vor fi scutite de plata taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale. 

  

Noutăţi legislative 

8.       Proiectul legii privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat în urma încălcării 
termenului rezonabil în procesul de judecare a cauzelor sau de executare a hotărârilor 
instanţelor judecătoreşti. 

 În Parlamentul RM a fost înregistrat Proiectul Legii privind repararea de către stat a 
prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului rezonabil în procesul de judecare a cauzelor 
sau de executare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti. Scopul de bază a proiectului de lege în 
cauză constă în crearea în Republica Moldova a unui remediu intern eficient de apărare a 
dreptului la judecarea cauzei în termen rezonabil şi a dreptului la executarea în termen rezonabil 
a hotărârilor instanţelor judecătoreşti.  



9.       Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1466-XIIIcu privire la 
reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile 
economice externe 

 Pe pagina web a Ministerului Economiei și Comerțului a fost plasat proiectul Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea 
repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe. 
Proiectul Legii prevede modificările tehnice ce ar favoriza în continuare implementarea eficienta 
a prevederilor Legii nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998, în particular excluderea începând cu 1 
ianuarie 2016 a termenelor prevăzuţi pentru efectuarea repatrierii mijloacelor băneşti provenite 
din tranzacţiile economice externe şi reducerea sancţiunilor pecuniare pentru nerespectarea 
termenilor de repatriere a mijloacelor băneşti. 

10.   Proiectul Ordinului Ministrului Finanţelor Cu privire la modificarea pct.10 al 
Instrucţiunii privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul nr.47 din 31 
martie 2010 

 Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului 
Finanţelor Cu privire la modificarea pct.10 al Instrucţiunii privind modul de completare a facturii 
aprobate prin Ordinul nr.47 din 31 martie 2010. Scopul proiectului constă în ajustarea 
prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor nr.47 din 31 martie 2010 cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de 
către stat a preţurilor (tarifelor). Beneficiari ai proiectului sunt părţile interesate în 
comercializarea mărfurilor social importante.    Termenul limită de prezentare de către părţile 
interesate a recomandărilor este până la 03.05.2011.        

11.   Proiectul Hotărârii Guvernului privind scutirea unor agenţi economici de la plata 
dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 
2010  

 Proiectul de hotărâre a Guvernului privind scutirea unor agenţi economici de la plata 
dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2010 a 
fost elaborat în temeiul p.2 al Hotărârii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la 
unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de 
participare a statului şi al întreprinderilor de stat” care prevede că Ministerul Economiei, la 
propunerile argumentate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale privind 
utilizarea profitului net pentru investiţii în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii, cu 
capitalizarea obligatorie a acestora (majorarea capitalului social) şi/sau acoperirea pierderilor din 
anii precedenţi va elabora proiectele de Guvern respective. 

 


