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În perioada 1 – 15 septembrie 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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Noutăți relevante pentru implementarea Agendei Naționale de Business 2010: 



1.1 Grupul de lucru pentru elaborarea componentei ”Mediu de afaceri cu reguli clare” a 

Strategiei Naționale de Dezvoltare 

Grupul de lucru pentru elaborarea componentei ”Mediu de afaceri cu reguli clare” a Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Moldova 2020 a stabilit obiectivele de realizat până la acea dată. Este 
vorba de  

a. crearea și menținerea unui cadru concurențial echitabil, ce asigură protejarea mediului de 
afaceri de daunele concurenţei neloiale şi prejudicii cauzate de existenţa concurenţei scăzute în 
sectoarele economiei naţionale;  

b. mediul de afaceri in ţară va beneficia de un cadru regulator transparent si servicii de calitate 
înaltă furnizate de instituţiile ale Statului;  

c. Statul va stimula creșterea competitivității produselor si serviciilor autohtone contribuind 
direct la creșterea exporturilor din tara şi la acces a cetăţenilor Republicii Moldova la produce şi 
servicii autohtone de o calitate înaltă. 

”Moldova îşi propune să îmbunătăţească mediul de afaceri, astfel ca riscurile şi costurile asociate 
cu desfăşurarea afacerilor să fie mai mici ca în ţările din regiune către anul 2020. Beneficiile unei 
economii de piaţă devin disponibile pe deplin pentru o societate în condiţii unui mediu de afaceri 
atractiv pentru investitori şi echitabil faţa de consumători”, a declarat viceministrul Economiei, 
Sergiu Ciobanu, care a prezidat ședinţa Grupului de lucru. Grupul de lucru a stabilit și o serie de 
indicatori de performanță pentru implementarea SND, la capitole precum respectarea drepturilor 
de proprietate, povara reglementărilor de stat și un șir de libertăți economice măsurate de Banca 
Mondială în clasamentul ”Doing business”. 

1.2 Declararea electronică ca instrument modern de conexiune între SFS şi plătitorii TVA 

Începând cu 1 ianuarie 2012, pentru 15 mii de contribuabili se simplifică raportarea fiscală. 
Serviciul Fiscal de Stat trece la interacţiunea electronică cu subiecţii impunerii cu TVA prin 
intermediul internetului. Din anul viitor, contribuabilii vizaţi nu vor mai depune dările de seamă 
fiscale pe suport de hârtie, ci doar numai în formă electronică.Inspectoratul Fiscal Principal de 
Stat introduce noi modificări în legislaţia fiscală prin optimizarea procedurii de raportare. În 
acest context, potrivit prevederilor art. 187, alin. (21) din Codul fiscal (în redacţia Legii nr. 48 
din 26.03.2011) şi Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 698 din 22.08.2011, 
începând cu 1 ianuarie 2012, subiecţii impunerii cu TVA care se deservesc de: 

-       Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Direcţia Marilor Contribuabili); 

-       Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău; 

-       Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi 

-     Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea 
teritorială autonomă Găgăuzia, vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale utilizând 
metode automatizate de raportare electronică prin intermediul serviciului „Declaraţie 
electronică”. 

Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri: 



2.1 Viceministrul economiei s-a întâlnit cu preşedintele Băncii Europene pentru Investiţii 

Viceministrul Economiei, Ilarion Popa, a avut o întrevedere cu Philippe Maystadt, preşedintele 
Băncii Europene de Investiţii (BEI), care se află într-o vizită de lucru la Chişinău. În cadrul 
întrevederii, cei doi au discutat despre proiectele derulate de Republica Moldova cu suportul BEI 
şi despre oportunităţile de cooperare pentru câteva proiecte noi. Astfel, temele principale care au 
fost discutate de cei doi oficiali au avut în prim plan sectorul energetic al Republicii Moldova şi 
sectorul industrial. În acest sens au fost discutate principalele impedimente care duc la stagnarea 
începerii operaţiunilor de finanţare a două proiecte mari în sectorul energetic, şi anume 
construcţia liniei electrice Bălţi – Suceava şi un proiect de reabilitare a reţelelor de transport a 
energiei electrice. Tot la capitolul energetic, a fost pus în discuţie procesul de aderare Republicii 
Moldova la NSOE. Ilarion Popa a comunicat că Republica Moldova şi-ar dori să urgenteze 
procedurile de aderare la NSOE şi ar dori să poarte negocierile separat de Ucraina. Viceministrul 
a comunicat că Moldova ar putea în 3-5 ani să pregătească sistemul energetic pentru aderare, iar 
formula în care ar fi inclusă Moldova alături de Ucraina ar mări perioada de aderare până la 15-
20 de ani. În acest sens Ilarion Popa a comunicat că Guvernul, în parteneriat cu Banca Mondială, 
lucrează la planul şi conceptul de modernizare a sistemului său energetic, ceea ce ar putea uşura 
aderarea ţării noastre la NSOE. 

2.2 Ministerul Economiei a identificat obiectivele dezvoltării sectorului financiar-bancar pentru 

perioada anilor 2012-2020 

Grupul de lucru “Finanţe accesibile şi ieftine“ condus de Ministerul Economiei a finalizat 
procesul de identificare a obiectivelor dezvoltării sectorului financiar-bancar, ce vor fi propuse a 
fi incluse în Strategia Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”. „Considerăm că obiectivul 
general al Republici Moldova până în 2020 trebuie să fie axat în jurul ideii de devenire a unei 
economii de piaţă funcţionale, ce ar însemna asigurarea unui sistem juridic imparţial, drept de 
proprietate garantat, sector financiar bine dezvoltat, libera concurenta protejata de un cadru 
legislativ aplicabil, etc.” a specificat moderatul şedinţei de astăzi, viceministrul Economiei, 
Octavian Calmâc. La nivel de acţiuni Grupul de lucru a optat pentru dezvoltarea instituţiilor de 
plasament colectiv, fondurilor de pensii facultative şi fonduri de asigurări de viaţă, majorarea 
garanţiilor pentru depozite, creşterea nivelului de concurenţă pe piaţa financiară, asigurarea 
stabilităţii preţurilor, dezvoltarea pieţei ipotecare care ar tranzacţiona nu doar drepturile, dar şi 
garanţiile ipotecare, măsuri de consolidare a sistemului judiciar privind procesul de creditare, etc. 

2.3 A fost promulgată legea pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei pentru Cooperare 

Economică şi Dezvoltare (OECD) 

"La data de 29 iulie 2011 au fost promulgate legea pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei 
pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) privind asistenţa administrativă reciprocă în 
materie fiscală, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi legea pentru ratificarea 
Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie 
fiscală, adoptat la Paris la 27 mai 2010, ambele fiind semnate de Republica Moldova la Paris la 
27 ianuarie 2011. Convenţia şi Protocolul de modificare a Convenţiei vor intra în vigoare în 
prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de trei luni după data depunerii instrumentului 
de ratificare la unul dintre Depozitari (Secretarul General al Consiliul Europei sau Secretarul 
General al Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare). Punerea în aplicare a 
Convenţiei şi Protocolului de modificare a Convenţiei va permite de a dezvolta cooperarea 
administrativă pe principii internaţionale privind tot spectrul de instrumente fiscale obligatorii, 
cu excepţia taxelor vamale: impozitul pe venit, TVA, accizele, contribuţiile de asigurări sociale 



de stat, taxele rutiere, etc. Varietatea tipurilor de cooperare include: schimbul de informaţii, 
examinări în regim simultan a instrumentelor fiscale, participarea la examinări fiscale în alte ţări, 
recuperarea impozitelor datorate altor state, etc., cu scopul de a coordona acţiunile Statelor 
Contractante îndreptate asupra evitării dublei impuneri şi protejării împotriva discriminării 
fiscale sub orice formă. Aplicarea Convenţiei va avea consecinţe benefice în cele mai diverse 
domenii ale colaborării multilaterale şi va servi drept bază pentru dezvoltarea eficientă a 
sectorului fiscal, crearea condiţiilor egale pentru toţi agenţii economici care vor desfăşura 
activitate de întreprinzător, dar şi o cooperare sporită între autorităţile fiscale internaţionale în 
vederea combaterii evaziunii şi fraudei fiscale la nivel internaţional.".   

2.4 Banca Europeană de Investiţii şi-a anunţat disponibilitatea de a implementa alte noi proiecte 

importante în Republica Moldova 

Banca Europeană de Investiţii şi-a anunţat disponibilitatea de a  dezvolta proiecte importante în 
industria vinului, sectorul energetic, precum şi în infrastructura de protecţie contra inundaţiilor. 
Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor a discutat aceste intenţii la o întâlnire cu Philippe 
Maystadt, Preşedintele Băncii Europene de Investiţii (BEI), aflat în perioada 8-9 septembrie într-
o vizită oficială în Republica Moldova. Ministrul Finanţelor a prezentat oficialului european o 
analiză a proiectelor lansate anterior în colaborare cu BEI şi performanţele înregistrate la etapa 
actuală. 

În colaborare cu Banca Mondială, BEI îşi anunţă disponibilitatea dezvoltării unui proiect în 
infrastructura de protecţie contra inundaţiilor. Pe lângă aceste proiecte va fi oferit un grant în 
valoare de 2 milioane euro pentru acordarea asistenţei tehnice necesare în vederea definitivării 
priorităţilor din sectorul dat. 

2.5 Analiza impactului de reglementare preliminară privind Proiectul Legii concurenţei 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a efectuat o analiză a impactului de reglementare 
pentru proiectul Legii concurenţei. Analiza în cauză prezintă argumentarea în ce privește 
iniţierea elaborării Legii concurenţei, având în vedere impactul acestuia asupra activităţii de 
antreprenoriat si al potenţialilor consumatori.  Reamintim că Legea cu privire la protecția 
concurentei a fost modificată in 2005: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=314911. Iniţiativa de 
modificare a acestei legi a parvenit in 2005 de la Agenția Națională pentru Protecția Concurentei 
in vederea îmbunătăţirii climatului de afaceri, precum şi a implementării Planului de acţiuni RM 
- UE semnat la 22 februarie 2005. 

 


