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În perioada 15 – 31 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 Noi consultări privind elaborarea priorităţii „Business: cu reguli clare de joc” din Strategia
naţională de dezvoltare „Moldova 2020”

Ministerul Economiei a organizat o nouă rundă de consultări pentru elaborarea priorităţii
„Business: cu reguli clare de joc” din Strategia Naţională de Dezvoltarea „Moldova 2020”,
grupul de lucru fiind moderat de către viceministrul Economiei, Sergiu Ciobanu.
În cadrul şedinţei discuţiile s-au axat asupra analizei situaţiei curente privind componentele de
bază a priorităţii nominalizate, inițierea, desfăşurarea, şi lichidarea afacerilor, precum şi educaţia
antreprenorială, relaţia „stat-business” şi „business-to-business”. O atenţie sporită s-a acordat
componentei „desfăşurarea afacerii” unde au fost identificate cele mai multe probleme. La fel au
fost reiterate obstacolele existente în relaţiile stat-business” şi „business-to-business”.
În urma prezentării analizei situaţiei existente, membrii grupului de lucru au conchis că, calitatea
joasă a mediului de afaceri influenţează direct creşterea economică, în special a domeniilor cu
valoare adăugată sporită, unde sunt implicate tehnologii noi, şi care sunt orientate în cea mai
mare parte spre export, impunând costuri financiare şi de timp exagerate şi nejustificate şi
descurajând competiţia loială. Indicatorii în baza cărora a fost efectuată analiza sunt indicatorii
de referinţă internaţionali: Doing Business, Indicatorul “Instituțiile” din cadrul Indicelui
Competitivității Globale, Indicele Libertății Economice.
La finalul şedinţei Grupul de lucru a convenit asupra faptului că Ministerul Economiei va pregăti
draft-ul priorităţii „Business cu reguli clare de joc”, care va include observaţiile membrilor
grupului de lucru şi proiectul va fi dezbătut la ultima şedinţă. Proiectul priorităţii „Business: cu
reguli clare de joc” urmează a fi transmis Cancelariei de Stat pentru a fi inclusă în noua Strategie
Naţională de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” ce va cuprinde perioada 2012-2020.
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 Moldova în 2020: complex energetic competitiv şi eficient şi consumatori asiguraţi cu
resurse energetice calitative şi accesibile

După mai multe consultări ale grupului de lucru pentru elaborarea priorităţii „Energie: furnizată
sigur, utilizată eficient” din Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, a fost definitivat
proiectul priorităţii „Energie: furnizată sigur, utilizată eficient” din Strategia Naţională de
Dezvoltare „Moldova 2020”.
În cadrul ultimei şedinţe grupul de lucru a discutat cele trei părţi ale proiectului: Analiza situaţiei
în sectorul energetic, Viziunea strategică şi Obiectivele specifice.
Prima parte a proiectului descrie situaţia din sectorul energetic al ţării ca ramură de bază a
economiei naţionale şi rolul acesteia în îndeplinirea cu succes a programelor de dezvoltare a
economiei, precum şi în menţinerea stabilităţii sociale. Astfel, analiza situaţiei din sectorul
energetic a arătat că, complexul energetic are ca obiectiv principal asigurarea cu energie
calitativă, la preţuri rezonabile, a tuturor consumatorilor din ţară şi realizarea conceptului de
dezvoltare durabilă a economiei naţionale. Obiectivul în cauză poate fi atins în baza principiului
de competitivitate şi a unei pieţe energetice liberalizate.
Totodată, analiza a arătat care vor fi tendinţele în sectorul energetic din Republica Moldova, în
cazul neintervenţiei Guvernului: scăderea în continuare a eficienţei energetice şi, respectiv,
mărirea tarifelor la resurse energetice; creşterea dependenţei de importul resurselor energetice şi,
respectiv, reducerea securităţii energetice a ţării; falimentul unor întreprinderi din sector.

În a doua parte a proiectului priorităţii a fost definitivată viziunea strategică de dezvoltare a
sectorului energetic din RM până în anul 2020: „Crearea unui complex energetic competitiv şi
eficient, care va asigura toţi consumatorii cu resurse energetice calitative, în mod accesibil şi
fiabil”. Această viziune va putea fi atinsă prin asigurarea securităţii energetice a statului şi
sporirea
eficienţei
energetice.
De asemenea, în viziunea strategică s-a constat că dezvoltarea sectorului energetic va contribui
la: realizarea conceptului de dezvoltare durabilă a economiei naţionale; implementarea noii
paradigme economice bazate pe „investiţii-exporturi” în baza politicii de dezvoltare industrială a
ţării; reducerea nivelului sărăciei în urma ridicării accesibilităţii pentru populaţie a resurselor
energetice; reducerea dependenţei de importurile resurselor energetice şi consolidarea securităţii
energetice.
Proiectul priorităţii „Energie: furnizată sigur, utilizată eficient” urmează a fi transmis Cancelariei
de Stat pentru a fi compilată în noua Strategie Naţională de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020”,
document de politici care va fi supus dezbaterilor publice în toamna acestui an.
2.2 Organizaţia de promovare a exportului din Moldova împreună cu Ambasada Austriei la
Bucureşti a invitat la Chişinău o delegaţie a oamenilor de afaceri austrieci pentru a efectua o
vizită de studiu a pieţei autohtone
O delegaţie a oamenilor de afaceri austrieci este aşteptată în perioada 21-23 septembrie la
Chişinău pentru a efectua o vizită de studiu a pieţei autohtone. Vizita este organizată de către
Organizaţia de promovare a exportului din Moldova împreună cu Ambasada Austriei la
Bucureşti.
Delegaţia oamenilor de afaceri austrieci va fi condusă de către domnul Richard Schenz,
Vicepreşedinte al Camerei de Comerţ a Austriei, şi va fi însoţit de circa 15 companii austriece
din diferite sectoare ale economiei: agricultură, logistică, consultanţă, industria chimică şi a
hârtiei.
În cadrul vizitei, oamenii de afaceri austrieci vor participa la Forumul oamenilor de afaceri
moldo-austriac, unde se va discuta despre extinderea cooperării economice şi comerciale din ţara
noastră şi Austria, precum şi pentru a stabili contacte de parteneriat avantajos între agenţii
economici dintre cele două ţări.
Evenimentul va continua cu purtarea discuţiilor bilaterale între companiile austriece şi
moldoveneşti, întrevederile fiind programate din timp.
În acest context, OPEM invită antreprenorii moldoveni spre participare în cadrul forului
oamenilor de afaceri moldo-austriac din data de 22 septembrie curent.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Direcţia Promovarea Exportului, OPEM, la nr. 243
338, 243 683, 273 654 Fax, 224 310.
2.3 Raportarea fiscală electronică, obligatorie din 2012
Prin Ordinul Sefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.698 din 22 august 2011 a
fost stabilita forma si modul de prezentare a darilor de seama fiscale prin metode automatizate de
raportare electronica.
În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (21) din Codul fiscal (în redactia Legii nr. 48 din
26.03.2011) si Ordinul mentionat, începînd cu 1 ianuarie 2012, subiectii impunerii cu TVA care
se deservesc de:

-

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Directia Marilor Contribuabili);

-

Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chisinau;

-

Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Balti;

Directia administrare fiscala Comrat din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe unitatea
teritoriala autonoma Gagauzia,
vor prezenta, în mod obligatoriu, darile de seama fiscale utilizînd metode automatizate de
raportare electronica prin intermediul serviciului „Declaratie electronica”.
În scopul implementarii prevederilor legale enuntate, persoanele responsabile ale contribuabililor
vizati (conducatorul, contabilul-sef, alta persoana împuternicita cu drept de semnare a darilor de
seama), se vor prezenta în intervalul lunilor septembrie-decembrie 2011, pentru semnarea
Acordului de conectare la serviciul „Declaratie electronica” si ridicarea semnaturilor gratuite
electronice de autentificare.
Informatiile cu privire la data, locul prezentarii si lista documentelor necesare, vor fi aduse la
cunostinta contribuabililor de catre inspectoratele fiscale de stat teritoriale de care acestia sunt
deserviti.
2.4 Noi consultări privind elaborarea priorităţii „Finanţe: accesibile şi ieftine” din Strategia
naţională de dezvoltare „Moldova 2020”
Ministerul Economiei a organizat o nouă rundă de consultări pentru elaborarea priorităţii
„Finanţe: accesibile şi ieftine” din Strategia Naţională de Dezvoltarea „Moldova 2020”, grupul
de lucru fiind moderat de către viceministrul Economiei, Sergiu Ciobanu.
În cadrul şedinţei discuţiile s-au axat asupra analizei situaţiei curente privind componentele de
bază a priorităţii nominalizate: piaţa de capital, sectorul bancar şi non-bancar, instrumente de
plăţi şi susţinerea bugetară a sectorului privat.
În urma prezentării analizei situaţiei existente, membrii grupului de lucru au concluzionat că,
unul din obiectivele pentru document ar trebui să fie crearea unui mediu financiar-bancar
favorabil pentru creditare, care ar atrage investitorii. Or, aceştia au nevoie de condiţii precum:
stabilitatea sistemului bancar, curs de schimb stabil, fără mari fluctuaţii, legislaţie stabilă pe
termen mediu. Dar, nu este de neglijat şi atragerea resurselor externe pentru finanţare, odată ce
resursele externe sunt mai ieftine decât cele interne. De asemenea, s-a pus accentul pe
necesitatea acordării unei atenţii sporite educaţiei antreprenoriale. Un aspect de neglijat care
trebuie luat în calcul la elaborarea strategiei este legătura dintre sectorul financiar din Moldova şi
sectorul financiar internaţional, deoarece acesta, inevitabil influenţează creşterea economică.
La finalul şedinţei Grupul de lucru a convenit asupra faptului că Ministerul Economiei va pregăti
draft-ul priorităţii „Finanţe: accesibile şi ieftine”, care va include observaţiile membrilor grupului
de lucru şi proiectul va fi dezbătut la ultima şedinţă. Proiectul priorităţii „Finanţe: accesibile şi
ieftine” urmează a fi transmis Cancelariei de Stat pentru a fi inclusă în noua Strategie Naţională
de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” ce va cuprinde perioada 2012-2020.
2.5 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.
2.6 Proiectul legii privind metodele şi sursele indirecte de determinare a venitului impozabil
estimat şi calcularea impozitului pe venit nedeclarat de către persoanele fizice cu venituri mari.
Ministerul Finanţelor prezintă spre examinare şi avizare proiectul de Lege privind modificarea şi
completarea unor acte legislative şi nota informativă la acesta, elaborat în conformitate cu
prevederile Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare pentru anul 2011



Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Nota informativă la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte
normative

Proiectul respectiv are ca scop de a stabili principiile generale de aplicare a metodelor şi surselor
indirecte de determinare a venitului impozabil estimat şi calcularea impozitului pe venit
nedeclarat de către persoanele fizice cu venituri mari.

