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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.       Una din priorităţile politicii fiscale pentru anul 2012 o constituie implementarea 
modelului economic bazat pe investiţii şi exporturi 

2.       Parlamentul Moldovei a ratificat acordurile de împrumut cu BEI şi BERD pentru 
reabilitarea drumurilor  

3.       Ministerul Economiei lansează discuţii publice pe marginea proiectului legii privind 
clauzele abuzive în contracte 

4.       Agenţiile de Dezvoltare Regională se pot constitui în nuclee ale infrastructurii de 
dezvoltare regională 

5.       Ministerul Economiei decide să susţină tinerii activi, care contribuie prin activitatea lor 
la reindustrializarea ţării 

6.       Ministerul Economiei al Republicii Moldova anunţă lansarea Programului de susţinere 
şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

7.       IFPS a organizat un seminar pentru agenţii economici - contribuabili mari 

8.       Fiscul continuă verificările operative la agenţii economici din raza mun. Chişinău 

9.       Serviciul Fiscal de Stat anunţă comercializarea bunurilor confiscate 

10.   A fost aprobată Strategia de dezvoltarea a pieţei financiare nebancare pe anii 2011 -
2014 

11.   Ministerul Finanţelor a remis CCCEC proiectul legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale pentru efectuarea expertizei coruptibilităţii 

12.   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 

  

1.      Una din priorităţile politicii fiscale pentru anul 2012 o constituie implementarea 
modelului economic bazat pe investiţii şi exporturi 

 Priorităţile politicii fiscale pentru anul 2012 dar şi pe termen mediu au fost discutate în cadrul 
unei întrevederi a vicepremierului Valeriu Lazăr cu misiunea Departamentului politici fiscale a 
Fondului Monetar Internaţional, aflată la Chişinău.  Valeriu Lazăr a declarat că politica fiscală 
trebuie să fie subordonată obiectivului de atragere a investiţiilor în economia naţională, în special 



în sectoarele de producţie a bunurilor comerciabile, care pot contribui la sporirea exporturilor şi 
crearea locurilor de muncă cu salarii competitive. Reprezentanţii FMI s-au interesat, totodată, de 
existenţa altor bariere pentru atragerea investiţiilor şi impactul  lor, dar şi a contribuţiilor sociale 
asupra mediului de afaceri. Ministrul Economiei a declarat că, odată cu reintroducerea 
impozitului pe venit, în anul 2012, pentru a nu înrăutăţi regimul fiscal, se impune reactivarea 
facilităţilor fiscale prevăzute în Codul fiscal cu referire la întreprinderile mici şi mijlocii, 
investiţiile capitale şi domeniul de elaborare a aplicaţiilor informatice. 

2.      Parlamentul Moldovei a ratificat acordurile de împrumut cu BEI şi BERD pentru reabilitarea 
drumurilor  

Parlamentul R. Moldova a ratificat astăzi acordurile de creditare, semnate cu Banca Europeană 
de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), conform 
cărora acestea vor aloca R. Moldova împrumuturi în valoare totală de 150 mln de euro pentru 
cofinanţarea Programului de reabilitare a drumurilor, evaluat la 181,2 mln de euro. BERD şi BEI 
vor oferi Moldovei două împrumuturi în mărime de 75 mln euro fiecare. Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va oferi împrumutul în mărime de 75 mln de euro pe 15 ani, 
cu o perioadă de graţie de 3 ani şi o rată a dobânzii EUROLIBOR +1% anual. În acelaşi timp, 
BEI va acorda creditul menţionat pe 18 ani, cu o perioadă de graţie de 5 ani şi o rată a dobânzii 
EUROLIBOR + 0,68% anual. Se preconizează că în scopul implementării Programului de 
restabilire a drumurilor, Comisia Europeană va acorda Moldovei un grant în mărime de 31,2 mln 
euro. Proiectul prevede, în special, restabilirea şi modernizarea infrastructurii drumurilor pe cele 
mai importante segmente ale traseelor naţionale ale Moldovei, cu o lungime totală de 150 km: 
Chişinău – Orhei – Sărăteni - Bălţi, Chişinău – Călăraşi – Ungheni - Sculeni şi Comrat-Ciumai.   

3.      Ministerul Economiei lansează discuţii publice pe marginea proiectului legii privind 
clauzele abuzive în contracte 

 Pentru a îmbunătăţi cadrul legal în domeniul protecţiei consumatorilor şi a-l ajusta la 
standardele Uniunii Europene, Ministerul Economiei a iniţiat elaborarea legii privind clauzele 
abuzive în contractele cu consumatorii. Esenţa proiectului constă în stabilirea prevederilor legale 
prin care includerea în contracte a clauzelor abuzive este interzisă. În rezultatul analizei 
impactului de reglementare, Ministerul Economiei a constatat că în urma interzicerii clauzelor 
abuzive în contracte, agenţii economici nu vor suporta cheltuieli suplimentare, în schimb 
consumatorii vor fi protejaţi de aplicarea de către comercianţi a clauzelor contractuale abuzive, 
generatoare de dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor contractante. 

4.      Agenţiile de Dezvoltare Regională se pot constitui în nuclee ale infrastructurii de 
dezvoltare regională 

 Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale a aprobat, în şedinţa de marţi, 
finanţarea a alte opt proiecte de infrastructură în regiunile Republicii Moldova, în valoare de 22 
milioane lei.  Numărul şi calitatea proiectelor înaintate de autorităţile publice locale vor servi 
drept criteriu de performanţă pentru evaluarea activităţii Agenţiilor. Totodată, Agenţiile de 
Dezvoltare Regională urmează să asigure sinergia şi să colaboreze cu alte instituţii, cum ar fi 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), atât în instruirea 
reprezentanţilor autorităţilor publice locale în scrierea proiectelor de dezvoltare, cât şi ca 
platformă de consultanţă în afaceri.  

5.      Ministerul Economiei decide să susţină tinerii activi, care contribuie prin activitatea lor 
la reindustrializarea ţării 



 Raportul de implementare a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) 
în anii 2008-2011, perspectivele şi bugetul pentru anul curent ale acestuia au fost examinate în 
şedinţa Comitetului de coordonare a PNAET, prezidată de viceprim-ministrul Valeriu Lazăr. În 
cadrul PNAET vor fi finanţate şi cheltuieli de construcţie a infrastructurii de producere, dar şi 
mijloace circulante pentru derularea afacerii, însă doar în mărime de până la 10% şi, respectiv, 
20% din mărimea împrumutului acordat. De asemenea, s-a decis examinarea posibilităţii de 
scutire de plata TVA şi plăţi vamale a utilajului importat în cadrul PNAET. O altă propunere se 
referă la majorarea vârstei limită pentru beneficiarii de credite în cadrul Programului de la 30 la 
35 de ani, odată cu modificarea unor acte legislative aferente.  

6.      Ministerul Economiei al Republicii Moldova anunţă lansarea Programului de susţinere 
şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

 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. 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, fiind exclus cel de origine autohtonă. 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. Cererile de 
solicitare pentru participare la prezentul Program urmează să vizeze procurări în valoare minimă 
de 500.000 lei, iar valoarea maximă, respectiv, 1.500.000 lei.  

7.      IFPS a organizat un seminar pentru agenţii economici - contribuabili mari 

 15 aprilie 2011, în incinta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a fost organizat seminarul cu 
contribuabilii ce se deservesc la Direcţia Marilor Contribuabili, cu genericul “Condiţiile şi 
modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscal. Aplicarea Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 
14.11.2001”. În cadrul acestui seminar, raportorii au adus la cunoştinţă condiţiile declanşării 
executării silite a obligaţiei fiscale, modalităţile de executare a acestor obligaţii, precum şi 
problemele ce apar în procesul aplicării lor. Totodată au fost acordate răspunsuri la întrebările 
înaintate de către contribuabili la subiectele vizate. De asemenea, s-a menţionat asupra necesităţii 
stringente de conformare benevolă a marilor contribuabili, inclusiv achitării de către aceştia a 
obligaţiilor restante existente faţă de bugetul public naţional.  

8.      Fiscul continuă verificările operative la agenţii economici din raza mun. Chişinău 

 În scopul monitorizării procesului de comercializare legală a produselor şi mărfurilor social 
importante, cît si neadmiterii majorării nefondate a preţurilor, Serviciul Fiscal de Stat continuă 
efectuarea verificărilor operative. Astfel, pe parcursul trimestrului I al anului 2011 funcţionarii 
fiscali au efectuat 975 controale operative privind utilizarea maşinilor de casă şi control, 
corectitudinea formării preţurilor, etc., 658 controale din numărul total fiind rezultative. 
Ca rezultat, au fost calculate sancţiuni fiscale în mărime de circa 2,8 mln lei. Totodată, 
în perioada menţionată au fost întocmite 346 procese-contravenţionale, fiind aplicate amenzi 
în sumă de 339,4 mii lei.  

9.      Serviciul Fiscal de Stat anunţă comercializarea bunurilor confiscate 



 Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău propune spre comercializare agenţilor economici, 
care desfăşoară activitate economica în domeniul comerţului si producerii, diverse bunuri 
confiscate: mărfuri industriale, mărfuri de larg consum, de construcţii, electrocasnice etc. 
Condiţiile colaborării: prin contract de vânzare - cumpărare; prin concurs. 

10. A fost aprobată Strategia de dezvoltarea a pieţei financiare nebancare pe anii 2011 -2014 

Pe site-ul Parlamentului RM a fost publicată Legea Nr. 35 pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011–2014 şi a Planului de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011–2014. 

11.   Ministerul Finanţelor a remis CCCEC proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale pentru efectuarea expertizei coruptibilităţii 

Ministerul Finanţelor a remis Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale pentru efectuarea expertizei 
coruptibilităţii. Rezultatele expertizei urmează a fi prezentate către data de 12 mai. 

 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
 Nota informativă la proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
 Sinteza propunerilor la proiectul legii ca urmare a procesului de consultare   

12.   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). Necesitatea elaborării 
proiectului este generată de prevederile pct.4 al Hotărîrii Guvernului nr.547 din 4 august 1995. 

 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 

 Notă informativă la 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  

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.  

 


