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În perioada 01 – 15 iulie 2011, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze 
implementarea propunerile incluse in Agenda Națională de Business 2010. Acest buletin este 
structurat în două secțiuni: prima este dedicată monitorizării modificărilor legislative și 
noutăților care au legătură cu implementarea priorităților stabilite în Agenda Națională de 
Business 2010, iar cea de a doua conține alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri. 
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I. Noutăți relevante pentru implementarea Agendei Naționale de Business 2010: 

1.       Reprezentanții comunității de afaceri solicită prim-ministrului Vlad Filat promovarea 
reformelor structurale veritabile, nu doar pe hârtie 

Cele mai reprezentative asociaţii de business din RM au transmis la 11 iulie 2011 prim-
ministrului Vlad Filat o adresare prin care solicită sprijinul reformelor în domeniul justiţiei şi cel 
economic. Cei 30 de semnatari ai scrisorii îşi exprimă astfel îngrijorarea faţă de justiţia selectivă, 
care subminează încrederea în statul de drept şi în corectitudinea sistemului judiciar din ţară. Un 
alt motiv de alertă pentru mediul de afaceri este slăbiciunea şi ineficienţa instituţiilor puterii, care 
nu sunt în măsură să asigure condiţii echitabile şi o concurenţă sănătoasă tuturor participanţilor 
pieţei. Asociaţiile de business se declară nemulţumite şi de intensificarea represiunii şi a modului 
de abordare „acuzator” în relaţiile puterii cu mediul de afaceri. Totodată, se constată lipsa unui 
progres real în eliminarea obstacolelor de ordin legislativ şi administrativ, ceea ce limitează 
dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova. 

Semnatarii adresării către prim-ministrul RM din 11 iulie curent sunt participanţii la formatul de 
dialog al Agendei Naţionale de Business. Platforma de comunicare a fost stabilită în 2008, 
pentru a apropia sectorul de afaceri de cel decizional. Agenda Naţională de Business este 
susţinută de către Confederaţia Naţională a Patronatului din RM, Camera de Comerţ şi Industrie 
a RM, precum şi alte asociaţii neafiliate. Procesul de consolidare şi promovare a fost facilitat de 
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu sprijinul CIPE (Centrul 
Internaţional pentru Antreprenoriatul Privat). 

2.       Ministerul Economiei a adoptat un plan de acţiuni pentru perfectarea cadrului juridic în 
domeniul preţurilor a fost aprobat astăzi 

Grupul de lucru interministerial pentru perfecţionarea politicii de stat în domeniul preţurilor 
/tarifelor a aprobat astăzi un Plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea legislaţiei în acest sens.  

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, care a prezidat şedinţa, a declarat că se doreşte o abordare 
unică pentru toate domeniile – tarifele la serviciile prestate de instituţiile publice sau 
întreprinderile de stat, precum şi preţurile la serviciile importante social trebuie să acopere 
costurile real suportate, iar procesul de aprobare a acestora trebuie să fie cât mai transparent şi 
clar pentru a fi siguri că sunt corecte, iar corectitudinea preţurilor să poată fi verificată şi de către 
cei vizaţi – consumatorii persoane juridice şi fizice. 

De asemenea se propune ca serviciile prestate de instituţiile publice sau de întreprinderile de stat 
ce oferă servicii publice nu trebuie să se scumpească exponenţial în cazul în care consumatorul 
doreşte urgentarea prestării serviciului, pentru că costurile rămân aceleaşi. Sugestia a fost că dacă 
cererea depăşeşte simţitor capacitatea acestei instituţii de procesare a solicitărilor în regim 
normal, capacitatea trebuie suplimentată, dar nu admise întârzieri artificiale pentru a percepe 
taxe de 3-5 ori mai mari în regim de urgenţă. 

3.       Vicepremierul Valeriu Lazăr a cerut perfecţionarea mecanismului de promovare a 
actelor normative cu impact asupra mediului de afaceri  

În contextul consolidării procesului de elaborare a cadrului normativ, viceprim-ministrul Valeriu 
Lazăr, ministru al Economii, a subliniat necesitatea de a reseta mecanismul de activitate a 
Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.  Valeriu Lazăr, a constatat 
cazuri când anumite proiecte de hotărâri de Guvern ajung să fie incluse pe ordinea de zi a 



Executivului fără a fi examinate în prealabil de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii 
de întreprinzător sau cu avizul negativ al acestuia. 

Ministrul Economiei a solicitat asociaţiilor profesionale din diverse ramuri ale economiei să fie 
mai active în promovarea intereselor proprii, Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de 
întreprinzător fiind lansat anume cu scopul de a nu admite birocratizarea serviciilor publice şi 
adoptarea unor noi acte normative care să împiedice activitatea întreprinderilor. Astfel, Membrii 
Grupului de lucru au convenit ca în termen de o săptămână să colecteze propuneri pentru 
perfecţionarea mecanismului de promovare a actelor normative în şedinţele Guvernului. 

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri: 

1.       Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi 
organizaţiilor interesate proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Documentaţiei 
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”. 

Proiectul  Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru 
realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii” 

Anexa la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Documentaţiei 
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii” 

Nota informativă privind necesitatea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului „Cu 
privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de 
bunuri şi servicii”  

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 29.07.2011, la adresa 
electronică: dumitru.ochinca@mf.gov.md 

2.       Continuă discuţiile pe marginea proiectului Strategiei de susţinere a IMM 

La 5 iulie 2011 în incinta Ministerului Economiei au continuat discuţiile pe marginea aspectelor 
noii Strategii de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pe termen lung. 
Programul de stat pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2009-
2011, adoptat de către Guvern în anul 2009 expiră în acest an. Ţinând cont de acest fapt, o 
eventuală Strategie de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii ar urma să aibă ca 
obiectiv crearea unui mediu de afaceri mai favorabil, care se va reflecta pozitiv asupra 
consolidării competitivităţii, inovării şi exportului IMM-urilor, precum şi să contribuie la 
creşterea nivelului de angajări în câmpul muncii şi dezvoltarea regională uniformă. 

3.       Alte 21 de cereri de finanţare au fost aprobate în cadrul Programului-pilot PARE 1+1 pentru anii 
2010-2012 

La 5 iulie curent s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de supraveghere al Programului-pilot „PARE 
1+1”, în cadrul căreia au fost acceptate spre finanţare 21 de cereri depuse de lucrătorii migranţi 
şi/sau rudele acestora. Suma totală a mijloacelor financiare preconizate a fi investite în proiectele 
vizate reprezintă 11,5 mil. lei, inclusiv finanţarea nerambursabilă din PARE 1+1 va depăşi 4 mil. 
lei. 

Este important de evidenţiat că beneficiarii Programului investesc în diverse ramuri ale 
economiei naţionale, precum: 
- Agricultură, Apicultură, Viticultură, Zootehnie; 
- Industrie alimentară şi de prelucrare a lemnului; 
- Servicii în domeniul medical şi agroturistic etc. 



Începând cu momentul lansării Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” 
(noiembrie 2010) şi până în prezent, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii (ODIMM) a acordat peste 1550 de consultaţii în oficiu, la telefon şi email, iar 
paginahttp://www.odimm.md/pare.htm (destinată PARE 1+1) a fost vizitată pe parcursul 
perioadei de referinţă de peste 8700 ori. 

4.       BERD va aloca 100 mln. Euro pentru proiectele investiţionale din Republica 
Moldova  

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va acorda pe parcursul anului curent, pentru 
proiecte investiţionale din Republica Moldova, peste 100 mln. Euro. Această declaraţie a fost 
efectuată în cadrul întrevederii de astăzi a Viceprim-ministrului, Ministrului Economiei Valeriu 
Lazăr cu delegaţia BERD condusă de către Jonathan Charles, Directorul Departamentului 
Comunicare BERD. 

5.       Rezultatele finale ale Recensământului general agricol vor fi disponibile în februarie 
2012  

Constatarea a fost făcută în cadrul şedinţei Comisiei republicane pentru recensământul general 
agricol, convocată de vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, în cadrul căreia au 
fost examinate rezultatele efectuării primului Recensământ general agricol (RGA), în perioada 
15 martie-15 aprilie 2011.  

Până la 15 iulie urmează a fi elaborate datele preliminare principale privind RGA, printre care 
numărul unităţilor agricole, suprafaţa terenurilor şi numărul de parcele recenzate, efectivul de 
animale pe principalele specii pe ţară şi pe unităţi administrativ-teritoriale etc. Procesarea datelor 
recensământului urmează a fi finalizată în luna februarie 2012. 

Potrivit datelor preliminare, au fost recenzate 905 mii de exploataţii agricole în mod exhaustiv, 
conform programului extins de recensământ, şi 13 mii de unităţi agricole de dimensiuni mici – 
prin metoda de sondaj, conform programului simplificat. Au fost supuse recenzării cca 2,25 
milioane de hectare de terenuri deţinute de unităţile agricole şi primării, ceea ce constituie cca 99 
la sută din datele evidenţei cadastrale.  Pentru desfăşurarea RGA au fost alocate în 67 milioane 
de lei, dintre care 34 de milioane au fost oferite de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare 
Internaţională (SIDA), un milion de euro de către Uniunea Europeană, iar 17 milioane lei – din 
bugetul de stat al Republicii Moldova.  

6.       Investiţiile străine directe au crescut în trimestrul întâi de 1,7 ori faţă de perioada 
similară a anului 2010 

Datorită revigorării treptate a economiei naţionale pe parcursul anului 2010 şi trimestrului I 2011 
s-a reluat fluxul investiţiilor străine directe în economia naţională, de rând cu majorarea 
semnificativă a volumului investiţiilor în capital fix. Astfel, investiţiile străine directe atrase în 
economia naţională (în valoare netă) au constituit, în trimestrul I al anului curent, 74,9 mil. dolari 
(5,4% în raport cu PIB), majorându-se comparativ cu perioada similară a anului 2010 de 1,7 ori. 
Această majorare se datorează în mare parte creşterii capitalului subscris (de 1,4 ori) şi venitului 
reinvestit (de 6 ori). 

Corespunzător, stocul investiţiilor străine directe acumulate către sfârşitul lunii martie 2011 a 
atins valoarea 2911,4 mil. dolari, din care participaţiile la capital şi venitul reinvestit – 2232,3 
mil. dolari şi credite intragrup (alt capital) – 679,1 mil. dolari. 



7.       Republica Moldova a îndeplinit angajamentele asumate în Planul de actiuni pentru 
realizarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea ZLSAC 

In contextul finalizării de către Ministerul Economiei a celui de al II-lea raport de progres 
privind realizarea recomandărilor UE în vederea lansării negocierilor de creare a ZLSAC, Vice-
minstrul economiei Octavian Calmic a declarat ca “Republica Moldova, în linii generale, a 
îndeplinit angajamentele asumate pentru trimestrul II în Planul de acţiuni privind realizarea 
Recomandărilor Comisiei Europene în vederea instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC) şi a avansat suficient în 
pregătiri pentru a lansa cât mai curând negocierile cu UE privind crearea Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător”. 

Raportul cuprinde progresele realizate de către Guvernul Republicii Moldova în implementarea 
recomandărilor Comisiei Europene (CE) în 13 domenii: infrastructura calității, măsuri sanitare şi 
fitosanitare, facilitarea comerţului şi administrarea vamală, proprietate intelectuală, achiziţii 
publice şi concurenţă, etc. 

Astfel, în domeniul infrastructurii calităţii au fost anulate 144 standarde naţionale, ce veneau în 
contradicţie cu standardele europene. În domeniul măsurilor sanitare şi fitosanitare, a fost 
aprobat Planul Naţional pentru armonizarea legislaţiei pentru anul 2011, ce cuprinde 21 de 
acţiuni legislative şi normative. 

În domeniul achizițiilor publice a fost aprobat Planul de acţiuni privind dezvoltarea achiziţiilor 
publice pentru anii 2011-2013 şi elaborat Planul calendaristic de ajustare a legislaţiei în 
domeniul achiziţiilor publice la acquis-ul comunitar. Iar în domeniul concurenţei a fost elaborat 
proiectul Legii cu privire la concurenţă. 

În contextul implementării cu success a Planului de Acţiuni în prima jumătate a anului şi cu 
condiţia păstrării aceluiaşi ritm în continuare, experţii Ministerului Economiei prognozează 
lansarea negocierilor privind semnarea Acordului de comerţ liber RM-UE până la sfârşitul anului 
curent.  

8.       Creşterea fără precedent a exporturilor demonstrează corectitudinea politicilor 
promovate 

„Creşterea fără precedent a exporturilor din Moldova reprezintă inclusiv şi un rezultat al 
politicilor promovate de Ministerul Economiei în eliminarea constrângerilor în activitatea de 
întreprinzător şi în calea operaţiunilor de import/export”, a declarat ministrul Economiei, Valeriu 
Lazăr, comentând datele statisticii privind comerţul extern pe primele cinci luni ale anului 
curent. În acelaşi timp, creşterea importului de echipamente şi materie primă reprezintă un 
indiciu al amplificării proiectelor investiţionale orientate spre producere, realizate în Republica 
Moldova. Acelaşi lucru îl indică şi majorarea fluxului de investiţii străine directe, a investiţiilor 
în capital fix şi creşterea nivelului profitului reinvestit. 

Un alt factor ce a contribuit la creşterea exporturilor este conjunctura externă favorabilă, care a 
format o cerere sporită pentru produsele moldoveneşti, şi nu în ultimul rând, majorarea anuală a 
cotelor la export oferite de către Uniunea Europeană ţării noastre. Merită a fi remarcate şi 
eforturile întreprinderilor-exportatoare, ce investesc tot mai mult în promovare, în creşterea 
competitivităţii pe pieţele externe, susţinute fiind de programele de stat focusate pe aceleaşi 
obiective, precum schema de granturi pentru implementarea sistemelor de management a 
calităţii, co-finanţarea participării la expoziţii peste hotare etc. 


