Buletin informativ pentru mediul de afaceri: noutăţi legislative şi alte ştiri relevante.
01.08.2011 – 15.08.2011
Nr. 14 (22)
În perioada 1 – 15 august 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 Grupul de lucru condus de Ministerul Economiei a trasat obiectivele dezvoltării mediului de
afaceri pentru perioada anilor 2012-2020
Grupul de lucru “Business cu reguli clare de joc” condus de Ministerul Economiei a trasat
obiectivele dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova pentru perioada anilor 20122020. “Obiectivele identificate vor fi incluse în noul document de planificare strategică

“Moldova 2020”, document care va continua reformele iniţiate în Strategia Naţională de
Dezvoltare, al cărui termen de implementare expiră la sfârşitul anului curent”, a specificat în
cadrul unei ședințe, viceministrul Economiei, Octavian Calmâc.
Drept obiective generale membrii grupului de lucru au identificat necesitatea introducerii unor
reguli simple şi transparente în tot ciclul de afaceri – iniţierea, desfăşurarea şi lichidarea afacerii.
Un alt obiectiv trasat a fost continuarea procesului de simplificare a sistemului vamal, fiscal şi a
sistemului de autorizare, licenţiere, certificare, etc.
Pe parcursul lunii curente Grupul de lucru va elabora o viziune generală asupra felului în care va
arăta mediul de afaceri din Republica Moldova către anul 2020. Documentul în cauză va fi
prezentat Guvernului la începutul lunii septembrie pentru ulterioara includere în noua Strategie
Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”. Documentul Naţional de planificare strategică
„Moldova 2020” pentru anii 2012-2020 va fi bazat pe 7 priorităţi – studii, drumuri, finanţe,
business, asigurări sociale, energie şi justiţie. Ministerul Economiei este instituţia lider în
elaborarea a trei din cele 7 priorităţi ale SND şi anume finanţe, business şi energie.
1.2 Accesul la finanţare ca prioritate a Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020” a fost
examinat astăzi în cadrul unui grup de lucru condus de Ministerul Economiei
Analiza situaţiei actuale arată că circa 40% din companii consideră accesul la finanţare drept o
constrângere pentru derularea afacerii în Republica Moldova, iar piaţa de capital este
subdezvoltată şi nu oferă o alternativă creditelor bancare.
Astfel, acţiunile ce urmează a fi identificate în Strategia Naţională de Dezvoltare ar trebui să
ducă la intermediere financiară eficientă, atractivă pentru economii şi accesibilă pentru companii.
Urmează ca la următoarea şedinţă a grupului, care va avea loc vineri 19 august curent, la orele
14.00, instituţiile vizate să vină cu obiective specifice pentru a fi incluse în proiectul SND. La
această şedinţă sunt invitaţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale care deţin
expertiză în domeniu.
1.3 Prima ședință a grupului de lucru pentru elaborarea obiectivelor din Strategia Națională de
Dezvoltare ”Moldova 2020” pe componenta ”Energie: furnizată sigur, utilizată eficient”
”Moldova 2020” este un document de politici publice care va continua reformele inițiate în
Strategia Națională de Dezvoltare, implementarea căreia se încheie în 2011. Acest document de
planificare strategică va cuprinde perioada 2012-2020, iar obiectivele generale pentru el sunt
creșterea economică durabilă și reducerea sărăciei. SND-2 va fi bazat pe 7 priorități înguste
pentru a evita dublarea cu alte documente cu acoperire exhaustivă.
Una din prioritățile noului document îi revine domeniului energetic, domeniul dat fiind o parte
indispensabilă și crucială în asigurarea competitivității economiei națioanle, exercitând o
influență directă asupra creșterii Produsului Intern Brut și a bunăstării populație
Grupul de lucru a discutat în cadrul primei ședințe despre sarcinile sale, iar la ședința următoare
urmează să discute despre situația domeniului energetic pentru a identifica problemele cu care se
confruntă sectorul și cele care ar putea apărea ulterior. După examinarea acestor probleme,
grupul de lucru va veni cu viziuni despre sectorul energetic, care vor fi incluse în documentul de
politici ”Moldova 2020„. Aceste viziuni vor veni să asigure îndeplinirea obiectivelor de creștere
economică și reducerea sărăciei din perspectiva eficienței și securității energetice.

Documentul ce urmează a fi elaborat de grupul de lucru pentru ”Energie: furnizată sigur, utilizată
eficient” va conține trei părți. Prima parte - Analiza situației – o descriere a domeniului energetic
și problemele cu care se confruntă, sau care ar putea apărea ulterior. A doua parte – Viziunea
strategică – va răspunde la întrebarea „unde?” dorește să ajungă Guvernul în rezultatul includerii
acestei priorități în strategia de dezvoltare națională, şi va cuantifica impacturile aferente
priorității respective. A treia parte – Obiectivele specifice – va conține acțiuni pentru realizarea
viziunii strategice și va contribui la atingerea obiectivelor generale ale documentului ”Moldova
2020”: creșterea economică durabilă și reducerea sărăciei.
1.4 Inspectoratul Fiscal anunță inițierea elaborării Propunerii de Politică Publică
Ministerul Finanţelor şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat informează despre iniţierea
procesului de elaborare a Propunerii de Politică Publică “ Eficientizarea metodelor de control a
agenţilor economici susceptibili de evaziune fiscală în procesul de utilizare a maşinilor de casă şi
control”.
Grupul de lucru creat pentru elaborarea Propunerii de Politică Publică va efectua analiza ex-ante
a impactului politicii publice în conformitate cu etapele descrise în Ghidul metodologic cu
privire la analiza ex-ante a impactului politicilor publice pînă la data de 25 octombrie 2011.
Pentru asigurarea calităţii Propunerii de Politică Publică în cauză, Ministerul Finanţelor şi
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat invită toate părţile interesate să prezinte recomandări şi
sugestii la adresa electronică sofia.curmei@fisc.md sau la telefonul 82-33-87.
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 Implimentarea unor noi mecanisme de control la frontiera Republicii Moldova cu UE și a
procedurii simplificate de vămuire la domiciliu
Serviciul Vamal pune noi bariere împotriva contrabandei și corupției. Astfel, Serviciul Vamal
planifică implimentarea noilor mecanisme de control la frontiera Republicii Moldova cu UE, şi a
procedurii simplificate de vămuire la domiciliu, care diminuează corupţie în vamă. Acest subiect
urmează a fi explicat pe larg în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc la 15 august
2011 în sediul aparatului central al Serviciul Vamal (str. Columna 30) începând cu orele 11:00.
La conferinţa este invitat sa participe şi expertul european din cadrul Misiunii Uniunii Europene
de Consiliere în Politici Publice.
Tel. 574 211
2.2 Ministerul Economiei a lansat procedura de verificare a contoarelor de energie
electrică
Ministerul Economiei a lansat procedura de verificare a contoarelor de energie electrică, urmare
a circa 1000 de plângeri parvenite de la consumatori la instituţii de stat si cele nonguvernamentale din domeniul protecţiei consumatorilor. Decizia a fost luată luni, 8 august, de
către Grupul de lucru creat de Ministerul Economiei sub preşedinţia viceministrului Economiei,
Octavan Calmâc.

2.3 Interministerial pentru Planificare Strategică, la şedinţa sa din 15 iulie 2011, a
examinat şi acceptat Cadrul bugetar pe termen mediu (2012-2014)
Cadrul bugetar pe termen mediu (2012-2014) prezintă estimările prognozei macroeconomice,
defineşte cadrul de politici în domeniul bugetar-fiscale şi resursele publice pe termen mediu.
Acesta va sta la baza propunerilor de modificare a legislaţiei şi elaborării proiectelor bugetului
de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală, precum şi a bugetelor UAT.
Cadrul bugetar pe termen mediu reflectă asumarea angajamentului de continuare a reformelor
structurale şi măsurilor de ajustare bugetar-fiscală:
reducerea deficitului bugetar ca pondere PIB de la 1,9% – 2011 pînă la 0,7% - 2014
cheltuielile curente, ca pondere în PIB, urmează să diminueze de la 33,7% - în 2011 pînă la
31,6% – în 2014
cheltuielile capitale vor continua să crească în corespundere cu capacităţile consolidate de
implementare a proiectelor investiţionale
cheltuielile de personal în sectorul bugetar urmează să fie plafonate la nivel de 9,5% în PIB
programele de asistenţă socială mai bine direcţionate pentru a proteja cele mai vulnerabile
categorii ale populaţiei
consolidarea managementului resurselor disponibile în cadrul sectoarelor.

2.4 Proiectele de lege privind concurenţa şi ajutorul de stat vor fi prezentate spre
examinare Guvernului până la 1 septembrie 2011
«Proiectul de Lege privind concurenţa şi proiectul de Lege privind ajutorul de stat vor fi
prezentate Cabinetului de Miniştri a Republicii Moldova până la 1 septembrie 2011. Astfel, vor
fi respectate cu stricteţe prevederile Planului de acţiuni pentru realizarea recomandărilor
Comisiei Europene întru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeana», a declarat viceministru Economiei, Octavian
Calmâc . De asemenea, până la finele verii, este preconizată prezentarea Guvernului Republicii
Moldova şi a Strategiei privind Siguranţa Alimentară, pentru a putea purcede la procedura de
creare a Agenţiei privind Siguranţa Alimentară.
Toate proiectele actelor legislative enumerate mai sus, au trecut expertizarea atât a societăţii
civile şi specialiştilor din Moldova, cât şi a experţilor Comisiei Europene.

