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În perioada 1 – 15 mai 2011, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat sa monitorizeze
propunerile incluse in Agenda Națională de Business. Astfel, am remarcat o serie de articole de
presa si proiecte de legi care au pus accent pe optimizări ale legislaţiei, relevante pentru mediul
de business:
1.
Criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare
2.
În RM vor fi anulate taxele privind procedurilor vamale, care nu corespund prevederilor
OMC și UE
3.
Vizita de lucru a reprezentanților Ministerului Impozitelor al Republicii Azerbaidjan la
Fisc
4.
Inițiativele privind îmbunătățirea mediului de afaceri au fost discutate cu misiunea FMI
5.
Ministrul Transporturilor refuză solicitarea transportatorilor de a majora tarifele
6.
Proiectul de Servicii Financiare Rurale de Dezvoltare a Businessului Agricol este pe cale
de a fi implementat
7.
Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general
8.
Proiectul HG privind decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calității
pentru anul 2010
9.
A fost plasat spre consultație Codul Transporturilor Rutiere pe site-ul www.mtid.gov.md
10. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor
fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2011
11. A fost lansată Linia fierbinte anticorupție a Consiliului Civic de pe lângă Serviciul Vamal:
222331
12. IFC este interesată să participe la proiecte de Parteneriat Public - Privat în Republica
Moldova
13. Lituania acordă RM mai multe autorizații de tranzit pentru transport
14. Ministerul Economiei îmbunătăţeşte prognoza de creştere, experţii sunt mai pesimişti
misiune de afaceri din Regatul Suediei va vizita Moldova la finele lunii mai
15. O misiune de afaceri din Regatul Suediei va vizita Moldova la finele lunii mai
1.
Criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoştinţă, că la data de 29 aprilie 2011, în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-73/442 din 29.04.2011 a fost publicat Ordinul
IFPS nr. 267 din 14.04.2011, prin care au fost aprobate şi puse în aplicare Criteriile de
determinare a statutului de contribuabil mare. Criteriile în cauza vor fi aplicate în procesul de
selectare a agenţilor economici care vor deţine statutul de contribuabil mare, începînd cu
01.01.2012.
2.
În Republica Moldova vor fi anulate taxele pentru efectuarea procedurilor vamale,
care nu corespund prevederilor OMC și UE
Ministerul Finanţelor lansează discuţii publice pe marginea Studiului referitor la taxele pentru
efectuarea procedurilor vamale şi aducerea acestora în conformitate cu Organizaţia Mondială a
Comerţului (OMC) şi Uniunea Europeană (UE).
Obiectivul acestui studiu ţine de continuarea reformelor în domeniul vamal în vederea anulării
taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale ce nu sînt în conformitate cu prevederile OMC şi
UE. Pentru a atrage în discuţii un cerc cît mai larg de agenţi economici, asociaţii obşteşti şi alte
persoane interesate, Ministerul Finanţelor a plasat studiul pe pagina web www.mf.gov.md şi
invită toate persoanele interesate să participe la aceste discuţii publice.

3.
Vizita de lucru a reprezentanților Ministerului Impozitelor al Republicii Azerbaidjan
la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
În perioada 16-19 mai curent, la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat se va afla în vizită de lucru
experţii din cadrul Ministerului Impozitelor al Republicii Azerbaidjan în persoana dlui Tariyel
Gouliyev şi Mahir Gumbatov.
Scopul vizitei constă în efectuarea schimbului de experienţă şi preluarea celor mai bune practici
privind sistemul de securitate internă în organele fiscale, lupta cu corupţia şi conflictul de
interese în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
4.
Inițiativele privind îmbunătățirea mediului de afaceri au fost discutate cu misiunea
FMI
În cadrul discuţiilor cu misiunea de evaluare a Fondului Monetar Internaţional privind realizarea
prevederilor Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare, au fost examinate
agenda de politici care urmează a fi implementate pe termen mediu, inclusiv elemente ale
politicii regulatorii şi a celei bugetar-fiscale.
A fost discutată oportunitatea extinderii, începând cu anul 2012, a mecanismului de restituire a
Taxei pe Valoare Adăugată la procurarea de noi bunuri investiţionale pe întreg teritoriul ţării şi
eliminarea plafoanelor la restituirea TVA, ceea ce va încuraja investiţiile capitale în creştere.
Totodată, au fost puse în discuţie stimulentele suplimentare pentru sporirea investiţiilor, cum ar
fi majorarea cotei de amortizare a unor bunuri şi creşterea plafonului pentru bunurile eligibile de
a fi trecute imediat la cheltuieli.
Un alt moment important al discuţiilor l-a constituit posibilitatea aplicării unui impozit
simplificat unic pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care ar substitui sistemul actual sofisticat
pentru IMM-uri. Atfel, impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător va fi reintrodus cu
aplicarea unei singure cote în mărime de 12 %, ceea ce este sub media regională. Iar sistemul
complex de impozitare al micului business va fi înlocuit cu un impozit simplificat unic, cota
acestui impozit urmând să fie stabilită la nivelul de 4 % din cifra din afaceri.
(http://www.gov.md/mediaview.php?l=ro&idc=494&id=3798http://www.gov.md/mediaview.ph
p?l=ro&idc=494&id=3798)
La fel, a fost agreată şi revizuirea sistemului de sancţiuni pentru încălcări fiscale cu scopul
asigurării unei abordări mai echitabile, prin comensurarea mărimii acestora cu impactul lor real
pentru buget.
O altă iniţiativă a Ministerului Economiei, discutată în cadrul acestor întrevederi ţine de
liberalizarea comerţului şi eliminarea barierelor existente, tarifare sau netarifare, în special la
export. Au fost, de asemenea, discutate amendamentele legislative care permit extinderea
perioadei de repatriere a veniturilor din export şi reducerea penalităţilor pentru neconformare.
5.
Ministrul Transporturilor refuză să accepte solicitarea transportatorilor de a majora
tarifele
De câteva luni, transportatorii solicită Guvernului majorarea tarifelor pentru călătorii cu cel puţin
zece la sută, de la 38 până la 42 de bani pentru fiecare kilometru parcurs. Proprietarii de
autobuze şi microbuze invocă argumentul că de la începutul anului motorina s-a scumpit cu mai
mult de doi lei pe litru, în timp ce preţul biletelor rămâne neschimbat. Chiar şi aşa, ministrul
Transporturilor declară că nu va accepta majorarea tarifelor. Preşedintele Uniunii
Transportatorilor a declarat că nu exclude organizarea unor proteste pentru a determina Guvernul
să aprobe majorarea tarifelor.
6.
Proiectul de Servicii Financiare Rurale de Dezvoltare a Businessului Agricol este pe
cale de a fi implementat

A fost înregistrat proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare între Republica
Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă în scopul implementării în Moldova
a Proiectului de Servicii Financiare Rurale de Dezvoltare a Businessului Agricol.
7.
Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul
general
Necesitatea elaborării proiectului Programului de examinare este generată de prevederile art. 27
(3), lit.a) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit şi a pct. 33 al
Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450
din 24.12.2007.
Termenul limită de prezentare de către părţile interesate a recomandărilor este 27.05.2011.
8.
Proiectul HG privind decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul
calității pentru anul 2010
Conform Regulamentului cu privire la decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul
calităţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1033 din 14.09.2007,
Premiul se decernează „pentru obţinerea de către agenţii economici a rezultatelor semnificative
şi a calităţi înalte şi stabile a produselor sau serviciilor, pentru asigurarea inofensivităţii acestora,
precum şi pentru implementarea metodelor eficiente de management al calităţii, a tehnologiilor
avansate, promovarea produselor competitive pe piaţa externă”.
Cu suportul proiectului Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivităţii”, pentru evaluări au fost
selectaţi 12 experţi naţionali, instruiţi în anul 2007 de către un auditor EFQM (Fundaţia
Europeană pentru Managementul Calităţii), care au însuşit aplicarea modelului şi metodologiei
EFQM.
La evaluarea rapoartelor a fost asigurată independenţa şi imparţialitatea experţilor, fiind excluse
oricare interese sau manifestări subiective. Fiecare expert din echipă a evaluat dosarele
prezentate de întreprinderi şi a estimat pentru fiecare întreprindere punctajul obţinut conform
metodologiei EFQM, care, ulterior, a servit la determinarea Clasamentului Concursului, și care a
fost acceptat de către Consiliul cu privire la decernarea Premiului de Stat pentru realizări în
domeniul calităţii.
9.
A fost plasat spre consultație Codul Transporturilor Rutiere pe site-ul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
Codul stabilește cadrul legal pentru organizarea și efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri și
persoane, precum și a activităților conexe acestora pe teritoriul Republicii Moldova, în condiții
de siguranță și calitate, cu respectarea principiilor liberei concurențe și a măsurilor de protecție a
mediului ambiant, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice și pentru
satisfacerea necesităților economiei naționale.
10.
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modului de utilizare a
mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2011
Prin această hotărâre Guvernul acceptă propunerea Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare privind repartizarea mijloacelor Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli
în sumă de 250,0 mii lei, pentru mai multe măsuri de sprijin.
11. A fost lansată Linia fierbinte anticorupție a Consiliului Civic de pe lângă Serviciul
Vamal: 222331
222331 este linia fierbinte anticorupţie independentă a Consiliului Civic de pe lângă Serviciului
Vamal, la care vor putea apela cetăţenii RM pentru a face sesizări. Numărul dedicat de telefon şi
fax funcţionează în regim non-stop la tarif obişnuit. Toate apelurile vor fi înregistrate şi
procesate de către membrii Consiliului Civic - platformă de consultare formată din experţi
independenţi, reprezentanţi ai asociaţiilor de business şi jurnalişti. Această structură a fost creată

în cadrul proiectului „Intensificarea cooperării Serviciului Vamal cu societatea civilă în vederea
prevenirii corupţiei", implementat de IDIS „Viitorul", cu sprijinul financiar al Fundaţiei EstEuropene.
12. IFC este interesată să participe la proiecte de Parteneriat Public-Privat în Republica
Moldova
Pregătirea primului proiect de Parteneriat Public Privat cu participarea Corporaţiei Financiare
Internaţionale a fost discutată în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o vicepremierul Valeriu
Lazăr cu Ana Maria Mihăiescu, şefa misiuni IFC pentru România şi Republica Moldova.
Valeriu Lazăr a făcut o trecere în revistă a domeniilor în care Republica Moldova este interesată
să lanseze noi proiecte de parteneriat public-privat. Printre acestea se numără sectorul energetic,
utilităţile publice şi alte infrastructuri, inclusiv în domeniul culturii.
13. Lituania acordă RM mai multe autorizații de tranzit pentru transport
Lituania va acorda Moldovei un contingent suplimentar de autorizaţii bilaterale de tranzit pentru
transport pentru anul 2011, anunță Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica
Moldova.
Despre aceasta s-a convenit în cadrul şedinţei Comisiei moldo-lituaniene pentru transportul auto
internaţional care s-a desfăşurat la Chişinău. De asemenea, Moldova şi Lituania au convenit să
majoreze cotele de autorizaţii pentru transportul auto internaţional pentru anii 2011-2012.
14.
Ministerul Economiei îmbunătăţeşte prognoza de creştere, experţii sunt mai
pesimişti
Ministerul Economiei a îmbunătăţit prognoza de creştere economică a Republicii Moldova
pentru anul 2011, la 5 la sută faţă de 4,5% cât previziona în februarie. Tendinţele dezvoltării
economiei naţionale în primele trei luni ale acestui an, care s-a aflat în ascensiune, precum şi
creşterea cererii externe şi interne, ce va „influenţa pozitiv majorarea exporturilor şi dezvoltarea
sectorului real" a determinat autorităţile să actualizeze previziunile, elaborate în februarie 2011.
Prognoza creşterii în agricultură a fost modificată de la 2% la 5%, iar estimările pentru industrie
nu au fost revizuite. De asemenea, ministerul a îmbunătăţit prognoza de creştere a exporturilor
la 22% de la 14%.
15.
O misiune de afaceri din Regatul Suediei va vizita Moldova la finele lunii mai
Programul vizitei unei misiuni de afaceri suedeze a fost discutat în cadrul unei întrevederi între
viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministrul Economiei, şi Ambasadorul Extraordinar şi
Plenipotenţiar al Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman.
Din misiune vor face parte companii interesate de diverse sectoare ale economiei moldoveneşti,
inclusiv de proiecte de infrastructură şi eficienţă energetică. Dna Tersman a solicitat informaţii
referitor la reformele economice cu impact asupra mediului de afaceri, programul de achiziţii
publice şi cel de privatizare în Republica Moldova.
Totodată, părţile au discutat şi despre posibilitatea de a susţine capacitatea instituţională a
Republicii Moldova de a atrage investiţiile străine, în special în partea ce ţine de reformarea
Organizaţiei pentru Promovarea Exporturilor şi Atragerea Investiţiilor (MIEPO). “Conceptual,
MIEPO va fi un ghişeu unic pentru investitorii străini care vor veni în Republica Moldova, care
le va oferi atât informaţii şi consultanţă, cât şi contactele necesare,” a declarat ministrul
Economiei.

