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În perioada 15 – 31 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:

1.1 Scrisoarea trimisă oficial Primului Ministru din partea Agendei Naționale de Business în
cadrul cosultărilor publice a fost înalt apreciată și de către mass media
Scrisoarea trimisă oficial Primului Ministru din partea Agendei Naționale de Business în cadrul
cosultărilor publice a fost înalt apreciată și de către mass media. Pe pagina electronică a mai
multor ziare au apărut noutăți privind această adresare a asociațiilor de business.
Ziarul Economist a scris despre faptul că mediul de afaceri are o îngrijorare faţă de justiţia
selectivă, care subminează încrederea în statul de drept şi în corectitudinea sistemului
judiciar din ţară.
http://www.eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=1564:oamenii-de-afacericer-reforme-in-justiie-i-economie&catid=98:economie&Itemid=469
Portalul de știri Unimedia a inclus în articolul său câteva din măsurile oferite de
comunitatea de business care ar urma să fie întreprinse de Guvern. De asemenea, în articol
sunt menționate opiniile experților economici cu privire la adresarea în cauză, și anume a
Tatianei Grinic, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova și a
lui Igor Crapivca, Clubul Republican al Oamenilor de Afaceri
"TIMPUL"). http://unimedia.md/?mod=news&id=15119
Pe lângă aceste portaluri de noutăți, informația referitoare la adresarea mediului de afaceri către
Prim-Ministru a apărut pe urmatoarele site-uri:
http://www.zdg.md/stiri/ce-vor-oameni-de-afaceri-de-la-vlad-filat
http://allmoldova.md/ro/moldova-news/1249056661.html
http://www.noi.md/md/news_id/4329.
Toate site-urile menționate au accentuat ideea că prin această adresare oficială, asociaţiile de
business îşi exprimă speranţa că vocea comunităţii lor se va face auzită, într-o perioadă marcată
de consultări publice între prim-ministru şi societatea civilă. La aproape trei ani de la lansarea sa,
Agenda Naţională de Business este apreciată drept cea mai reprezentativă formulă de
reprezentare a businessului, indiferent de schimbările tectonice ale vieţii politice din ultimii ani.
1.2 Proiectul de lege privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
În scopul limitării gradului şi modalităţilor de intervenţie abuzivă şi nefondată a statului în
activitatea întreprinderilor prin reducerea esenţială a controalelor asupra activităţii agenţilor
economici, precum şi facilitării creării unui sistem unic de evidenţă a inspecţiilor şi controalelor,
Ministerul Economiei a elaborat proiectul de lege privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător. La 13.06.2011 Ministerul Economiei a iniţiat consultările publice şi avizarea
asupra acestui proiect de lege.
Prin prezenta se continuă procesul de consultare publică şi expertizare de către instituţiile
respective.

Materialele legate de proiect le găsiţi aici.
1.3 Sinteza comentariilor la propunerile şi Obiecţiile de la părţile interesate la proiectul
obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre informare Sinteza comentariilor la
propunerile şi obiecţiile parvenite de la părţile interesate la proiectul Obiectivelor politicii
fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014, ca parte componentă a Cadrului Bugetar
pe Termen Mediu, care în prezent se află la examinare şi aprobare la Guvern.
Sinteza comentariilor la propunerile şi Obiecţiile de la părţile interesate la proiectul obiectivelor
politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014
În caz de necesitate, informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 22-34-30.
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 Statul va susţine în continuare sectorul IMM-urilor şi va împărţi riscul împreună cu micii
antreprenori
Viceprim-ministrul Republicii Moldova, Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a participat vineri,
22 iulie, la şedinţa Consiliului de Coordonare al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), unde a fost analizată activitatea ODIMM în anul
2010 şi prima jumătate a anului 2011.
În anul 2010, ODIMM a implementat Programul „Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii”
care a avut drept scop sporirea competitivităţii economiei naţionale prin dezvoltarea durabilă a
sectorului IMM-urilor. În cadrul acestui program de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii
au fost desfăşurate acţiuni de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale prin instruirea continuă şi
activităţi de promovare a dialogului public-privat.
2.2 Exportatorii moldoveni sunt pregătiţi pentru Acordul de comerţ liber cu UE
„Constanţa majorării cotelor acordate Republicii Moldova de către Uniunea Europeană pentru
exportul produsele din ţara noastră pe piaţa UE, demonstrează pregătirea exportatorilor
moldoveni pentru implementarea Acordului de comerţ liber cu UE, numit Zona de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător”, a declarat vice-ministrul Economiei, Octavian Calmâc, comentând
datele valorificării contingentelor tarifare acordate de UE pentru perioada 1 ianuarie – 21 iulie
2011. „Mai mult decât atât, deşi cotele sunt în permanentă creştere, agenţii economici reuşesc,
tradiţional deja, să exporte produsele sale pe piaţa UE mult înaintea termenilor stabiliţi. Acest
fapt demonstrează potenţialul de export în creştere a economiei Republicii Moldova, ce va fi
realizat la maxim din momentul aplicării regimului Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi
Cuprinzător RM-UE” a susţinut Octavian Camâc.
Astfel, în perioada de referinţă, în cadrul Preferinţelor Comerciale Autonome, au fost eliberate
777 de autorizaţii de export pentru produsele cotate. Conform statisticii, exportatorii de vinuri au
livrat pe piaţa europeană 62 mii hl sau 41,3% din cota acordată de către Uniunea Europeană.
Cota constituie 150 mii hl.
2.3 Moldova și Italia vor organiza un business forum pentru a marca o nouă etapă a relațiilor
economice bilaterale

În cadrul întrevederii dintre vicepremierul Valeriu Lazăr si Catia Polidori, Subsecretar de Stat al
Ministerului pentru Dezvoltare Economică a Italiei, cei doi oficiali au comunicat despre relațiile
economice dintre Moldova și Italia, iar Valeriu Lazăr a subliniat că s-a acumulat o masă critică
de proiecte mici ale antreprenorilor italieni, și, pentru a restarta relațiile noastre bilaterale
economice, este nevoie de proiecte investiționale de anvergură. Doamna Polidori a confirmat
deschiderea Republicii Italiene pentru dezvoltarea cooperării cu Moldova și a subliniat că, în
mare parte, mesajele despre faptul că putem dezvolta proiecte comune cu Republica Moldova au
venit din partea antreprenorilor italieni.
În urma discuțiilor s-a convenit asupra faptului că este binevenit organizarea unui business
forum moldo-italian cu susținerea celor două guverne. În acest context s-a vorbit despre
necesitatea stabilirii unor canale catalizatoare, care vor facilita comunicarea dintre oamenii de
afaceri dintre țările noastre și stabilirea raporturilor de colaborare între ei. Aici s-a menționat
faptul că, Italia este unul din partenerii de dezvoltare, fiind situată pe locul 3 în topul ţărilor în
care Republica Moldova efectuează exporturi, și pe locul 7 în topul ţărilor din care importăm.
2.4 Ministerul Economiei a elaborat în premieră un plan de acţiuni pentru eficientizarea
administrării întreprinderilor de stat
Ministerul Economiei a elaborat un plan de acţuni pentru eficientizarea procesului de
administrare şi de deetatizare a bunurilor proprietate publică de stat printr-un proces competitiv
şi transparent. Proiectul Hotărârii de Guvern în acest sens a fost expediat autorităţilor publice
centrale pentru avizare şi a fost propus pentru consultări societăţii civile. Documentul poate fi
găsit pe site-ul Ministerului Economiei (Documentele pot fi descărcate pe pagina Transparenţă în
procesul decizional pe site-ul Ministerului Economiei, Proiectul HG, Raportul şi Anexele).
Propunerile ce se conţin în planul de acţiuni se bazează pe un studiu detaliat, efectuat în premieră
în timpul independenţei Republicii Moldova, privind eficienţa activităţii întreprinderilor de stat
şi a societăţilor pe acţiuni cu capital de stat. Raportul, care face parte din proiectul Hotărârii de
Guvern, a fost elaborat timp de şase luni şi reprezintă prima analiză sistemică multidimensională
a sectorului proprietăţii de stat, bazat pe principii de analiză economică şi de eficienţă.
2.5 Un plan de acţiuni pentru perfectarea cadrului juridic în domeniul preţurilor a fost
aprobat
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. Planul
poate fi descărcat aici.
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.
2.6 Proiect HG privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea
legii cu privire la migraţia de muncă şi a altor acte legislative.
În scopul ameliorării climatului de afaceri al Republicii Moldova, precum şi în vederea
simplificării regimului de vize şi migraţiei de muncă pentru investitori străini şi angajaţii
acestora Ministerul Economiei a elaborat proiectul de lege privind modificarea şi completarea

unor acte legislative. Aşadar, proiectul în speţă vizează modificarea a 3 legi - Legea nr. 180-XVI
din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă, Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul
străinilor în Republica Moldova şi Legea nr.440 din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice
libere.
Una din prevederile proiectul nominalizat stabileşte modul de obţinere a vizei de către investitori
sau potenţialii investitori, inclusiv în cadrul zonelor libere, Portului Internaţional Liber
„Giurgiuleşti” şi Aeroportului Internaţional Liber „Mărculeşti”. De asemenea, proiectul de lege
prevede procedura de obţinere, de către cetăţeanul străin, a permisului provizoriu de şedere şi de
muncă pe teritoriul Republicii Moldova în vederea încadrării în cîmpul muncii.
2.7 Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi
Protocolul adiţional la aceasta a intrat în vigoare
La 14 iulie 2011 a intrat în vigoare Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe
venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi Protocolul adiţional la aceasta, semnate
la Roma la 3 iulie 2002
Convenţia se va aplica de la 01 ianuarie 2012.
În conformitate cu prevederile Convenţiei menţionate sunt stabilite următoarele cote ale
impozitelor reţinute la sursă: dividende - 5% din suma brută a dividendelor, dacă proprietarul
beneficiar este companie care deţine cel puţin 25 la sută din capitalul companiei plătitoare de
dividende, şi 15% din suma brută a dividendelor - în toate celelalte cazuri; dobânzi - 5% din
suma brută a dobânzilor; royalty - 5% din suma brută a royalty.
În prezent, Republica Moldova aplică convenţii de evitare a dublei impuneri cu 44 state.
2.8 Aspectele fiscale privind plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata
de boli obisnuite sau de accidente nelegate de munca
Ministerul Finantelor, în scopul aprecierii corecte a legislatiei fiscale, pentru cunostinta si
calauza în lucru comunica urmatoarele. În conformitate cu prevederile lit. b) alin. (2) art. 4 din
Legea privind indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca si alte prestatii de
asigurari sociale nr. 289-XV din 22.07.2004, în redactia Legii nr. 56 din 09.06.2011, care a intrat
în vigoare din 01.07.2011, a doua zi calendaristica de incapacitate de munca se plateste din
mijloacele financiare ale angajatorului. Totodata, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 24
din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare si necesare, achitate sau suportate de
contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activitatii de întreprinzator.
Potrivit pct. 39 din anexa nr. 1 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile
ordinare si necesare reprezinta cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de
activitati de întreprinzator, fara de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu
indici calitativi, cît si cu indici cantitativi.
Astfel, cheltuielile privind plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca,
effectuate în baza lit. b) alin. (2) art. 4 din Legea nr. 289-XV din 22.07.2004, nu vor fi permise
la deducere în scopuri fiscale, deoarece acestea nu se conforma prevederilor alin. (1) art. 24 din
Codul fiscal. De asemenea, potrivit prevederilor art. 20 din Codul fiscal, suma achitata din
mijloacele financiare ale angajatorului ca indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca

nu reprezinta sursa de venit neimpozabila. Astfel, angajatorul urmeaza sa retina impozitul pe
venit la sursa de plata din indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca în modul
general stabilit.
2.9 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind activitatea de audit nr.
61-XVI din 16.03.2007
Ministerul Finanţelor a prezentat Ministerului Justiţiei (coordonatorul procesului de
monitorizare a implementării legislaţiei) Raportul de monitorizare a procesului de
implementare a Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007.


Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind activitatea de
audit nr. 61-XVI din 16.03.2007
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Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de
implementare a legislaţiei
Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 26.04.2011 cu privire la aprobarea Listei actelor
legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate
ale administraţiei publice în primul semestru al anului 2011
Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit





