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În perioada 15-31 mai 2011, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat sa monitorizeze
propunerile incluse in Agenda Națională de Business. Astfel, au fost acumulate o serie de
articole de presă și proiecte de acte normative care au pus accent pe optimizări ale legislației,
relevante pentru mediului de business.
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Noutățile în detalii:
1.

Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a semnat 19 contracte de
finanţare nerambursabilă cu beneficiarii Programului PARE 1+1
La 18 mai curent, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a semnat
19 contracte de finanţare nerambursabilă cu beneficiarii Programului PARE 1+1, care
vizează investiţii totale în sumă de 8,5 mil. lei, inclusiv 5,2 mil. lei – contribuţia proprie a
antreprenorilor şi 3,3 mil. lei – grant din Bugetul de Stat.
Beneficiarii Programului sunt interesaţi să investească în diverse ramuri ale economii
naţionale,
precum:
•
Agricultura,
Viticultura,
Apicultura;
•
Industria
alimentară
şi
de
prelucrare
a
lemnului;
•
Producerea
materialelor
de
construcţie;
• Servicii în domeniul medical şi agroturistic etc.

2.

A 19-ea Adunare Generală a Asambleei BSEC-URTA
La data de 16 mai, anul curent, în Bucureşti s-a desfăşurat a 19-a şedinţă a Asambleei
Generale a BSEC-URTA, pe tematica; "O concurenţă liberă şi corectă pe piaţa transportului
internaţional în spaţiul Bazinului Mării Negre" unde au fost adoptată şi semnată o Rezoluţie,
care cuprinde tematici privind concurenta libera si deschisa pe piata automobilelor.
Participantii la eveniment roagă autoritățile să asigure protecție pieții și să înlăture barierile
din cadrul dezvoltării acesteia.

3.

A avut loc Forumul Întreprinderilor Mici și Mijlocii la Chișinău
În cadrul Forumului au avut loc un şir de evenimente publice, printre care expoziţia IMM.
Acestea reprezintă o gamă largă de activităţi, inclusiv industria alimentară, producători de
mărfuri industriale şi textile, de mobilă şi materialele de construcţie, de articolele de artizanat
şi suvenire confecţionate de meşteri populari, servicii informaţionale, bancare şi de creditare,
produse chimice casnice şi birotică, servicii în sectorul agroindustrial etc.
În cadrul Forumului, la 26 mai 2011, a avut loc Conferinţa Internaţională a Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii cu genericul „Realizări şi perspective”, la care au participat şi experţi din
Uniunea Europeană. În cadrul conferinței au fost prezentate programele de susținere a IMMurilor implementate în Republica Moldova, inclusiv programe finanțate de către Uniunea
Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Guvernul Germaniei etc.
Printre teme abordate în sesiunile specializate ale conferinței sunt infrastructura de suport a
IMM-urilor, sporirea competitivității prin asigurarea calității produselor, obstacole în
activitatea micului business și programele de sporire a eficienței energetice în procesul de
producere și programele de finanțare a proiectelor în acest domeniu, cu prezentarea unor
studii de caz.

4.

Discuţie publică în cadrul masei rotunde cu genericul "Armonizarea prevederilor Codului
Muncii în noul context socio-economic"
Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova (CNPM) a organizat la 19 mai, ora 10
în incinta Palatului Republicii o discuţie publică în cadrul masei rotunde cu
genericul "Armonizarea prevederilor Codului Muncii în noul context socio-economic".
CNPM şi-a propus o analiză a situaţiei prezente şi de identificare a unor puncte de referinţă
pentru armonizarea legislativi, astfel încât aceasta să respecte drepturile angajatorilor în
conformitate cu prevederile Convenţiilor Internaţionale pe care Republica Moldova le-a
ratificat. Propunerile de modificare a Codului Muncii prevăd o serie de reglementări care, pe
măsura în care vor fi susţinute de partenerii sociali, vor crea condiţii egale pentru dezvoltarea
şi promovarea mediului de afaceri în egală măsură cu drepturile şi obligaţiile salariaţilor.

5.

Seminar privind reformarea cadrului regulator al activității de antreprenor și reforma
administrării fiscale
Progresele obţinute de Moldova în reformarea cadrului regulator al activităţii de antreprenor
şi reforma administrării fiscale au fost discutate în cadrul unui seminar organizat săptămîna
aceasta de către Ministerul Economiei cu sprijinul Proiectului USAID|BIZTAR. Seminarul a
adunat la aceeaşi masă peste 70 de reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, ai instituţiilor
publice, organizaţiilor societăţii civile cu preocupări în domeniul politicilor şi reformelor
economice, precum şi ai partenerilor de dezvoltare ai Moldovei.

În cadrul Seminarului au fost prezentate evoluţiile/îmbunătăţirile înregistrate pe marginea a
patru indicatori vizaţi în Studiului „Doing Business” al Băncii Mondiale din perspectiva
luării lor în calcul pentru o nouă derulare a studiului pe anul curent. Este vorba de următorii
indicatori: (i) facilitarea deschiderii unei afaceri; (ii) autorizaţiile în construcţii; (iii), protecţia
drepturilor investitorilor; şi (iv) achitarea taxelor.
6.

Acordul de liber schimb cu UE cere creșterea competitivității sectorului agro-alimentar
Perspectiva semnării unui Acord de liber schimb cu UE pune problema creşterii
competitivităţii produselor agro-alimentare moldoveneşti. Or, pe termen scurt, producătorii şi
procesatorii vor fi afectaţi de afluxul de produse mai ieftine şi mai calitative din spaţiul UE,
în special cei din unele sectoare sensibile, cum ar fi băuturile alcoolice, tutunul şi zahărul.
De această părere sunt reprezentanţii grupului de lucru pe agricultură şi dezvoltare regională
al Convenţiei Naţionale pentru Integrarea Europeană.
Potrivit acestora, fără a face faţă standardelor de marketing acceptate în UE nu vom avea
acces pe respectiva piaţă. Aceasta înseamnă un mod corect de formare a preţurilor,
promovare eficientă a produselor, respectarea cerinţelor de calitate, de siguranţă alimentară şi
de ambalare, pieţe de desfacere accesibile.
7.
Ministerul Economiei negociază cu Turcia liberalizarea regimului comercial pentru
produsele moldoveneşti
În discuţiile purtate între părţi pe textul Acordului de Comerţ Liber, s-a convenit că
documentul va conţine prevederi similare cu celelalte acorduri de acest gen încheiate de
Republica Moldova în cadrul CEFTA (dar şi cele încheiate de Turcia cu acestea), adaptat la
specificul relaţiilor comerciale bilaterale, cu respectarea prevederilor în materie ale
Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994 (GATT 1994).
În special, şeful delegaţiei moldovene, viceministrul Economiei Octavian Calmîc, a
evidenţiat necesitatea unei liberalizări unilaterale a comerţului cu produsele industriale din
partea Turciei, în timp ce Republica Moldova urmează să realizeze o liberalizare graduală
pentru
produsele
respective.
În ceea ce priveşte produsele agricole, părţile au conchis asupra unei liberalizări limitate şi
controlate în limita unor condiţii reciproc avantajoase, cât şi ţinând cont de priorităţile de
dezvoltare ale sectorului real a fiecăreia dintre ţări.

8.

Octavian Calmîc a prezentat acțiunile întreprinse de Guvern pe plan regulatoriu și pe plan
de pregătire a terenului pentru investiții la Ședința anuală și Forul de Afaceri BERD de la
Astana
În prezentarea sa, viceministrul Economiei a accentuat, că Moldova este țara care
înregistrează una dintre cele mai semnificative creșteri în economie în zonă, iar reformele
implementate oferă investitorilor o șansă unică de a spori eficiența afacerilor sale.
În acest contex, BERD, care este unul dintre cei mai importanți investitori și parteneri de
dezvoltare ai Republicii Moldova, prin susținerea unui șir de programe și proiecte concrete,
oferă un plus de credibilitate pentru țara noastră și servește drept catalizator pentru atragerea
investițiilor. Acestea vor servi nu numai la modernizarea afacerilor și a infrastructurii, ci și la
soluționarea unui mare număr de problem sociale cu care se confruntă Moldova.

9.

În cadrul Ministerului Economiei a fost instalată linia telefonului de încredere
Pentru o conlucrare eficientă cu societatea civilă întru depistarea factorilor coruptibili ce
împiedică la dezvoltarea economică şi socială a ţării, în cadrul Ministerului a fost instalată
linia telefonului de încredere 250-535 - prin intermediul căreia aveţi posibilitatea informării
din prima sursă despre fapte sau interese de corupţie şi protecţionism, în cadrul Ministerului
Economiei. Totodată, în holul Casei Guvernului la etajul I din strada Bănulescu-Bodoni este
instalată şi o lădiţă pentru corespondenţa referitor la cazuri de corupţie.

10. Examinarea derulării proiectelor cu participarea BEI în Republica Moldova și prioritățile pe
termen mediu
În cadrul reuniunii anuale a Băncii Europene pentru Dezvoltare, care se desfășoară la Astana,
Kazahstan, viceministrul Economiei, Octavian Calmâc, a avut o întrevedere cu dna Eva
Srejber, Vice preşedinte al Băncii Europene de Investiţii, unde părțile au examinat derularea
proiectelor cu participarea BEI în Republica Moldova și prioritățile pe termen mediu.
BEI a elaborat un Plan Operaţional 2011-2013 pentru a stabili o foaie de parcurs a
activităţilor în cadrul Fondului Fiduciar pentru Asistenţă Tehnică al Parteneriatului Estic
(EPTATF) pentru această perioadă şi principiile de bază de funcţionare. Prioritățile pentru
aceşti trei ani sunt de a lansa rapid operaţiunile Fondului, de a consolida activităţile de
creditare ale BEI în regiune, acţionând complementar la instrumentele existente. Fondul a
stabilit o serie de direcţii pentru acordarea asistenţei şi examinează în continuare posibilităţi
adiţionale în acest sens.
În cadrul întrevederii, părțile au stabilit următoarele priorități sectoriale: energie, transport,
mediu și telecomunicații, precum și, ca priorități prizontale, acțiunea climatică și
dezvoltarea urbană.
11. Fluxul investiţiilor străine în economie a crescut de 1,6 ori în anul 2010
Fluxul net al investiţiilor străine directe în economia naţională a constituit, în anul trecut,
198,9 mil. dolari, ceea ce depăşeşte nivelul anului 2009 cu 1,6 ori. Intrările de investiţii
străine directe în anul trecut au fost evaluate la 360,48 mil. dolari SUA (din care în capital
social – 183,05 mil. dolari SUA), rămânând la nivelul anului 2009. Totuşi, acest indice este
cu mult mai mic decât în anul 2008, ce a precedat criza din 2009, când a fost înregistrat cel
mai mare volum de investiţii străine - 863,76 mil. dolari SUA. Totodată, în 2010, ieşirile de
investiţii străine au constituit 161,58 mil. dolari SUA, în scădere cu 30,4%, fapt care a
contribuit la creşterea fluxului net al investiţiilor străine directe în economia republicii.
Deşi sursele de provenienţă ale investiţiilor străine directe sînt destul de diversificate, 76,7%
din volumul total al investiţiilor străine atrase în Republica Moldova provin din ţările
membre ale Uniunii Europene.
12. Proiectul de ameliorare a competitivităţii ar putea fi prelungit
Proiectul de ameliorare a competitivităţii ar putea fi prelungit, urmare a discuţiilor purtate de
vicepremierul Valeriu Lazăr cu reprezentaţi ai Băncii Mondiale. Părţile s-au arătat satisfăcute
de derularea Proiectului de ameliorare a competitivităţii, implementat din anul 2007, deşi au
existat şi anumite întârzieri în graficul realizare, în special în partea ce ţine de metrologie şi
standardizare.

S-a discutat despre posibilitatea acordării de asistență în restructurarea Institutului Național
de Standardizare și Metrologie, precum și despre oportunitatea continuării liniei de credit
pentru exportatori şi extinderea numărului de instituţii bancare partenere, odată cu depăşirea
crizei şi îmbunătăţirea portofoliului de credite al băncilor comerciale, astfel încât acestea să
se califice pentru participarea la program.
O altă componentă a proiectului, apreciată drept un succes, este finanţarea implementării
sistemului de management al calităţii ISO la întreprinderile moldoveneşti. Dacă iniţial s-a
planificat co-finanţarea pentru 100 de întreprinderi, au parvenit 340 de cereri de finanţare,
inclusiv 10 companii din regiunea transnistreană, de aceea ministrul Lazăr a solicitat
examinarea posibilităţii de a suplimenta resursele proiectului pentru această componentă,
menită să contribuie la creşterea competitivităţii întreprinderilor moldoveneşti, în special pe
pieţele externe.
13. Studiul referitor la taxele pentru efectuarea procedurilor vamale
În cadrul Ministerului Finanţelor, pe data de 20 mai 2011, au avut loc discuţiile publice pe
marginea Studiului referitor la taxele pentru efectuarea procedurilor vamale şi aducerea
acestora în conformitate cu rigorile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi Uniunii
Europeane (UE). La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei,
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Camerei de Comerţ Americană, EUBAM, Serviciului Vamal.
Obectivul acestui studiu ţine de continuarea reformelor în domeniul vamal în vederea
anulării taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale ce nu sunt în conformitate cu
prevederile OMC şi UE, întru realizarea pct.6 ,,Facilitarea comerţului şi administrarea
vamală” din Planul de Acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene
pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Recomandările studiului vizează eliminarea graduală a taxelor pentru efectuarea procedurilor
vamale stabilite ad-valorem şi în sumă fixă ce nu corespund cerinţelor OMC şi UE, cu
stabilirea ulterioară a unei taxe în sumă fixă pentru unele activităţi vamale specifice conform
standardelor internaţionale.
14. Proiectul Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014 înaintat
spre consultare
Ministerul Finanţelor a definitivat proiectul Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe
termenul mediu 2012-2014, ca parte componentă a Cadrului de Cheltuieli pe Termen
Mediu şi este interesat în consultarea proiectului în cauză cu toate părţile interesate.
Obiecţiile şi propunerile vis-a-vis de aceasta urmează a fi prezentate până la data de 01 iunie
2011 conform modeluluila adresa electronică: rodica.lefter@mf.gov.md.
15. Studiul referitor la oportunitatea modificării principiului reţinerii impozitului pe venit
la domiciliul/reşedinţa subiectul impunerii, indiferent de locul sursei
În cadrul Ministerului Finanţelor, pe data de 27 mai 2011, au avut loc discuţiile publice pe
marginea Studiului referitor la oportunitatea modificării principiului reţinerii impozitului pe
venitul persoanelor fizice-cetăţeni şi persoanelor juridice şi fizice ce practică activitate de

întreprinzător prin alocarea acestuia bugetelor unde îşi are domiciliul/reşedinţa subiectul
impunerii, indiferent de locul sursei.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, Trezoreriei de Stat, Ministerului
Economiei, Direcţiei generale finanţe a Consiliului Municipal Central, Confederaţiei
Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din
Republica Moldova.
În cadrul studiului au fost analizate costurile suplimentare, pentru stat cât şi pentru
contribuabili, pe care le implică modificarea principiului reţinerii impozitului pe venit.
Urmare analizei acestora, au fost identificate mai multe avantaje şi dezavantaje, principalul
avantaj vizează atragerea surselor de venit suplimentare pentru localităţile unde locuitorii
acestora muncesc în alte localităţi (ex.: suburbiile mun.Chişinău), iar principalele dezavantaje
prevăd complicarea administrării fiscale şi evidenţei contabile precum şi cheltuieli financiare,
de timp şi resurse umane suplimentare, din care motive recomandarea studiului vizează
menţinerea sistemului actual de reţinere a impozitului pe venit.
16.

Modificarea şi completarea a Legii nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la
reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile
economice externe
În conformitate cu angajamentele asumate vis-a-vis de Fondul Monitar Internaţional, în baza
proiectului Memorandumului Suplimentar cu privire la Politicile Economice şi Financiare
dintre Republica Moldova şi FMI, Ministerul Economiei a lansat procedura de modificarea şi
completarea a Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi
servicii provenite din tranzacţiile economice externe.
Astfel, proiectul Memorandumului (cap. Reforme structurale, pct. 25), prevede extinderea
perioadei de repatriere şi reducerea penalităţilor pentru neconformare, ca una din cerinţele de
bază faţă de RM cu privire la repatrierea mijloacelor obţinute din exporturi, precum și
implimentarea 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 nerescpectarea termenilor de repatriere a mijloacelor băneşti.

17.

Ministerul Economiei prezintă spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.l540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului
In scopul găsirii unei soluţii optime în modul de percepere a taxelor ecologice stabilite
anterior şi soluţionarea dificultăţilor ce au apărut în procesul de achitare a taxelor menţionate,
Ministerul Economiei prezintă spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.l540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.
Necesitatea elaborării proiectului menţionat a fost condiţionat de așa factori ca aplicarea
discriminatorie a prevederilor Legii nr.l540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru
poluarea mediului, sesizările parvenite din partea principalelor parteneri comerciali străini
(Federaţia Rusă, Ucraina, SUA şi România), lipsa unor proceduri simplificate de achitare a
taxelor ecologice la import etc.
Proiectul prezentat spre examinare prevede introducerea noţiunii de „declaraţie ecologică",
document obligatoriu pentru prezentarea ofiţerilor vamali de declarant la depunerea

declaraţiei vamale. Totodată, reieşind din faptul că normativele de plată pentru emisiile de
poluanţi din sursele staţionare, pentru deversări de poluanţi cu apele reziduale şi pentru
depozitarea deşeurilor de producţie au fost stabilite în anul 1998 şi nu au fost revizuite până
în prezent, proiectul de Lege prevede mărirea acestora de 1,5 ori.
Proiectul în cauză, prevede, de asemenea, un şir de scutiri de la plata pentru poluarea
mediului la importul unor categorii de mărfuri precum şi lichidarea plăţii pentru emisiile de
poluanţi de la autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova.
18.

A fost înregistrat proiectul legii privind implimentarea ghișeului unic în desfășurarea
activității de întreprinzător
Scopul legii este de a determina cadrul juridic privind stabilirea unor mecanisme de
eficientizare a activităţii de întreprinzător.
În sensul legii, ghișeul unic este considerat instituit atunci cînd procedurile de recepţionare şi
examinare a informaţiei, precum şi structura instituţională sînt modificate şi administrate în
aşa mod încît:
a) solicitantul să poată efectua o singură vizită pentru obţinerea unui act permisiv de la o
autoritate, în afara vizitei finale de recepţionare ca atare a actului;
b) să depună şi să recepţioneze informaţia necesară acordării actului în cauză într-un singur
punct (în spaţiul geografic şi/sau electronic).

19. A fost înregistrat proiectul legii privind reglementarea prin autorizarea a activității de
întreprinzător
Proiectul de lege propus stabileşte cadrul juridic de reglementare prin autorizare a activităţii
de întreprinzător. Scopul acestuia constând în instituirea unor prevederi unitare privind
procedura de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care va fi aplicată de
către autorităţile emitente persoanelor fizice şi juridice, pentru practicarea activităţii de
întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă şi indispensabilă pentru
activitatea de întreprinzător.
20. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 93 – XIV din 15.07.1998 cu
privire la patenta de întreprinzător
Prezentul proiect de lege este elaborat pentru a îmbunătăţi condiţiile activităţii în baza
patentei de întreprinzător.
Astfel, proiectul de lege prevede următoarele trei propuneri:
1. Concretizarea suprafeţei de activitate de pînă la 12 metri pătraţi pentru activitatea în baza
de patenta de întreprinzător.
2. Instituirea unei patente de întreprinzător pentru familie, care va permite desfăşurarea
genului de activitate de întreprinzător indicat în ea nu doar titularului patentei, ci şi unor
membri ai familiei acestuia de gradul unu. În aceste condiţii, în cazul în care deţinătorul
patentei, din diferite motive întemeiate, cum ar fi boala, deplasare pentru achiziţionarea
mărfii etc., nu are posibilitatea să desfăşoare activitatea, acesta poate fi substituit cu un
membru al familiei de gradul unu. Propunerea dată, în primul rînd va uşura şi va crea
stabilitate în activitatea deţinătorilor de patentă, iar în al doilea rînd, va crea condiţii necesare
pentru dezvoltarea businessului mic de familie.

3. Revenirea la activitatea în bază de patentă pentru creşterea şi comercializarea florilor. Este
foarte important de evidenţiat că acest gen de activitate va putea fi desfăşurat în baza de
patentă doar pentru persoanele care se ocupă nemijlocit atît de creşterea florilor, cît şi de
comercializarea a florilor crescute de ei.
21. A fost înregistrat proiectul pentru modificare și completarea Codului Contravențional al
RM nr. 218-XVI din 24.10.2008
Acest proiect este elaborat în scopul stabilirii cadrului normativ şi pîrghiilor legale care ar
asigura respectarea termenelor de înregistrare ca plătitor a cotelor de contribuţii sociale,
efectuarea transferurilor corecte şi în termen a contribuţiilor, respectarea regulilor de folosire
a codurilor personale de asigurări sociale etc., în acest fel asigurînd o bună funcţionare a
bugetului de asigurări sociale şi asigurarea populaţiei cu plăţi sociale.
Proiectul prevede conținutul alin. (2) al art. 263 al Codului Contravențional:
„(2) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător, cu excepţia categoriilor care cad sub incidenţa
Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
şi a întreprinzătorilor individuali, fără a fi înregistrat ca plătitor de contribuţii de asigurări
sociale de stat în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a desfăşura
o anumită activitate
se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere.”
22. Pe 27 mai a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii privind
plicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în
numerar
Hotărârea prevede că caracteristicile unităţilor comerciale/prestatoare de servicii care vor
implementa în mod prioritar tehnologiile de transport date prin comutaţia pachetelor
(tehnologiile GSM/GPRS/EDGE) în domeniul decontărilor băneşti în numerar, precum şi
termenele-limită în care unităţile care corespund acestor caracteristici vor asigura transportul
de date prin comutaţia pachetelor urmează să se stabilească de Guvern.
23. Pe 24 mai a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului privind aprobarea destinațiilor de
utilizare a mijloacelor din fondul de subvenționare a producătorilor agricoli
Hotărârea prevede repartizarea fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, în sumă
de 250 de milioane de lei, spre administrare Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
pe destinațiile expres prevăzute de hotărâre.
24. 11 întreprinderi de stat, scutite de plata dividendelor la buget şi a unei părţi din profitul
obţinut în 2010 în valoare de 14,2 mil
11 întreprinderi de stat, obligate până în prezent să transfere în bugetul de stat o parte din
profitul obţinut, pentru plata dividendelor, vor fi scutite de plăţi utilizând profitul obţinut, în
anul 2010, în scopul investiţiilor, în urma hotărârii adoptate de Guvern pe 25 mai 2011. Până
acum, 50% din profitul obţinut de întreprinderile pasibile privatizării şi 30% de la companiile
nepasibile privatizării era transferat în bugetul de stat pentru plata dividendelor. Suma totală
a scutirilor este de 14,2 mil. de lei.

