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În perioada 01 – 15 octombrie 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 Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova propune spre consultare proiectul de lege
al Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2012
Proiectul dat de lege, în fond, conţine propuneri de modificare şi completare a unor acte
legislative, care rezultă din politicile fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2012, bazate pe
prevederile Programului de activitate al Guvernului pe anii 2011-2014 „Integrarea Europeană:
Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Programului de stabilizare şi relansare economică pe anii
2009-2011, Planului de acţiuni în vederea realizării Memorandumului privind Politicile
Economice şi Financiare aferent misiunii Fondului Monetar Internaţional, Acordului de Liber
Schimb Aprofundat şi Comprehensiv cu Uniunea Europeană, altor programe şi strategii
naţionale, acestea urmărind scopul armonizării legislaţiei naţionale privind impozitarea la
ACQUIS-ul comunitar, sporirii veniturilor la buget şi simplificării administrării fiscale,
consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice, relaxării agenţilor economici
în aspect de relansare a activităţii lor, reducerea presiunii fiscale a contribuabililor, îmbunătăţirea
nivelului de trai al populaţiei cât şi diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală.
1.2 Mai multe din propunerile Ministerului Economiei de natură să îmbunătăţească mediul de
afaceri din Republica Moldova au fost acceptate de autorii politicii fiscale şi vamale pentru anul
2012

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a salutat, în şedinţa de miercuri a Guvernului, faptul că mai
multe din propunerile Ministerului Economiei au fost acceptate de autorii politicii fiscale şi
vamale pentru anul 2012, propuneri de natură să îmbunătăţească mediul de afaceri din Republica
Moldova.
Printre acestea se numără păstrarea pe un termen de 5 ani a facilităţilor fiscale pentru angajaţii
din sectorul IT; introducerea impozitului unic simplificat pentru ÎMM doar la solicitarea
agenţilor economici; păstrarea facilităţilor fiscale pentru activele materiale depuse în capitalul
social al agentului economic; şi neimpozitarea dividendelor agenţilor economici.
Ministrul Economiei a reiterat că, pentru realizarea angajamentelor asumate în Programul
activitate al Guvernului, urmează a fi luate în calcul o serie de alte propuneri ale Ministerului
Economiei, agreate şi de Misiunea Fondului Monetar Internaţional în cadrul ultimei întrevederi
trilaterale: Ministerul Finanţelor - Ministerul Economiei – FMI, fiind decis ca instituţiile
guvernamentale vizate să găsească formulările de compromis. Aceste propuneri se referă la
îmbunătăţirea regimului investiţiilor capitale, a regimului vamal în zonele economice libere,
auditul post-vămuire etc.
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:
2.1 Prim-ministrul Vlad FILAT a avut o întrevedere cu Algirdas SEMETA, Comisar
European pentru Impozitare, Uniune Vamală, Audit şi Anti-fraudă
În cadrul întrevederii, Vlad FILAT a exprimat gratitudine pentru suportul UE acordat Republicii
Moldova, menționând că vizita Comisarului Algirdas SEMETA este foarte importantă pentru
Guvernul RM şi pentru întreaga societate.
Premierul a menţionat că actuala vizită a lui Algirdas SEMETA este şi o mărturie a
disponibilităţii de a sprijini în continuare RM în procesul complex de integrare europeană şi a
extinderii dialogului RM-UE în noi domenii sectoriale în baza unor obiective şi priorităţi
identificate de comun acord. La rândul său, Comisarul European pentru Impozitare, Uniune
Vamală, Audit şi Anti-fraudă, a apreciat înalt rezultatele înregistrate de Republica Moldova în
realizarea parcursului european.
Algirdas SEMETA a confirmat faptul că Comisia Europeană va acorda şi în continuare sprijinul
necesar autorităţilor moldoveneşti pentru colaborarea cu UE în domeniul vamal în baza Cadrului
Strategic de Cooperare vamală UE-RM. În context, Comisarul a menţionat importanţa
implementării cu succes a Cadrului Strategic şi elaborarea unui Plan de acţiuni în acest sens.
Oficialii au făcut un schimb de opinii pe marginea situaţiei actuale din Republica Moldova,
abordînd şi subiectul atacurilor raider în domeniul bancar.
În cadrul conferinţei de presă, Vlad FILAT a declarat că RM şi UE au convenit asupra unui nou
document - Cadrul Strategic de Cooperare Vamală RM-UE, în care sînt formulate obiectivele
comune prioritare care urmează a fi întreprinse pe parcursul anilor 2011-2014.
Premierul a informat că, în vederea implementării acestui document, urmează a fi creat un Grup
de lucru comun care va elabora şi un Plan de acţiuni în care vor fi trecute măsurile concrete ce
urmează a fi întreprinse.
Premierul s-a arătat încrezător că investirea în modernizarea vămii este un lucru absolut necesar
şi prioritar, inclusiv în vederea intensificării relaţiilor comerciale cu ţările Uniunii Europene.
Vlad FILAT a subliniat, în context, că RM este interesată în participarea la Programele şi
Agenţiile UE, inclusiv în cadrul „Customs 2013".
Algirdas SEMETA a menţionat că Moldova şi UE au un interes comun de a dinamiza
colaborarea în vederea sporirii comerţului şi eficientizării activităţii de contracarare a fraudelor,
iar pentru aceasta este nevoie de o colaborare mai intensă în domeniul vamal. Comisarul a
precizat că obiectivele principale ale strategiei rezidă în asigurarea unui comerţ sigur şi
neobstrucţionat, gestionarea riscurilor şi lupta contra fraudelor, precum şi în investirea pentru
modernizarea serviciului vamal.

2.2 Schimbul de experienţa în domeniul managementului strategic cu autoritatea vamală
din Belgia
În perioada 2-8 octombrie 2011, colaboratorii Direcţiei managementul strategic şi relaţii
internaţionale din cadrul Serviciului Vamal au participat la vizită de studiu în or. Bruxelles,
Belgia, organizată de EUBAM şi care a avut drept scop schimbul de experienţă în domeniul
managementului strategic şi evaluării performanţelor cu Poliţia belgiană şi autoritatea vamală pe
lîngă Serviciul Federal public de Finanţe al Belgiei.
În cadrul vizitei la Poliţia Federală a Belgiei delegaţia a făcut cunoştinţă cu procesul de
implementare a managementului calităţii în cadrul Direcţiei Informarea Poliţiei Operaţionale,
care aplică standardul european în domeniul managementul calităţii EFQM (Fundaţia Europeană
pentru Managementul Calităţii - European Foundation for Quality Management), obţinînd
certificatul ISO 9001 începînd cu anul 2007. Colaboratorii poliţiei au prezentat diverse modele,
tehnici şi instrumente de prognozare şi planificare strategică. În sistemul de evaluare şi
monitorizare în cadrul instituţiei este folosit pe larg tehnica din managementul performanţei Balanced scorecard, care permite estimarea complexa a activităţii subdiviziunii, depistînd nu
doar problemele organizaţionale, dar şi cauza apariţiei lor. A fost prezentat de asemenea modul
de funcţionare a conceptului de Management Integrat al Frontierei în Belgia, precum şi sistemul
educaţional în poliţie, acordându-se o importanţă deosebită instruirilor specializate în controlul
vamal.
În cadrul vizitei la autoritatea vamală belgiană a fost prezentat modelul de elaborare, coordonare
şi evaluare a planurilor strategice atît la nivel naţional, cît şi la nivelul subdiviziunilor teritoriale.
Colaboratorii autorităţii vamale belgiene au prezentat ciclul complet al managementului strategic
şi sistemul de monitorizare a performanţelor realizat prin intermediul unui sistem electronic de
evidenţă a indicatorilor de performanţă care oferă posibilitatea vizualizării dinamicii şi analizei
preventive a rezultatelor obţinute.
Subiectele abordate în cadrul vizitei de studiu, schimbul de experienţă contribuie esenţial la
procesul de elaborare a Programului de Dezvoltare Strategică al Serviciului Vamal pentru anii
2012-2014, precum şi la dezvoltarea cooperării vamale internaţionale.
2.3 Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat pe 10 octombrie o şedinţă de lucru cu
participarea vinificatorilor şi viticultorilor din Republica Moldova
Participanţii la şedinţă au discutat despre situaţia în domeniu, măsurile de reformare a sectorului,
înaintînd propuneri de îmbunătăţire a activităţii producătorilor vitivinicoli.
Ministrul a anunţat că sectorul vitivinicol va fi supus unor măsuri de reformă și a solicitat
producătorilor să-şi expună opinia vizavi de reorganizarea sectorului. Astfel, se propune crearea
Agenţiei Viei şi a Vinului, crearea Fondului Viei şi Vinului, care va fi format parte din bugetul
de stat şi parte din cel privat, reînnoirea plantaţiilor de vie şi creşterea exporturilor de produselor
vinicole.
Ministrul a spus că a discutat cu responsabilii ruşi despre creşterea exportului a vinului
moldovenesc, primind asigurări că problemele existente vor fi remediate.
Vasile BUMACOV a apreciat initiativa producatorilor vitivinicoli de a se asocia, fapt care
contribuie la rezolvarea problemelor existente si o mai buna realizare a marfurilor lor. Vlad
FILAT a spus că este necesară o viziune de perspectivă în domeniul dat, să fie stabilite
priorităţile şi acţiunile ce trebuiesc a fi realizate. Producătorii vitivinicoli s-au arătat interesaţi de
noile măsuri de reorganizare în domeniu, solicitînd elaborarea unei politici bugetar-fiscală
echilibrate şi condiţii egale pentru toţi agenţii economici.
2.4 Prim-ministrul Vlad FILAT a avut astăzi o întrevedere cu producătorii agricoli din
ţară
În cadrul întrevederii, a fost efectuat un schimb de opinii vizavi de situaţia în agricultură,
problemele cu care se confruntă producătorii agricoli şi căile de depăşire a lor.

Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare a menţionat că obiectivul principal în domeniul
industriei agroalimentare este alinierea la standardele europene şi promovarea producţiei
autohtone pe pieţe străine. Pentru aceasta este necesar de stabilit priorităţile în dezvoltarea
domeniului şi de asigurat competitivitatea producţiei autohtone.
Prim-ministrul a salutat propunerea despre elaborarea unei legi cu privire la subventionarea in
agricultura, cu reglementari mai vaste si fundamentale, menționând că orice reglementare trebuie
să se bazeze pe posibilităţi reale de finanţare. În context, Vlad FILAT a declarat că, în anul
curent, fondul de subvenţionare va fi majorat cu 150 mil. lei, urmare a rectificării Bugetului de
Stat. Cît priveşte mărimea Fondului de subvenţionare în agricultură pentru anul 2012, Premierul
a spus că aceasta urmează a fi stabilită în cel mai apropiat timp.
2.5 O nouă misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) va veni în Republica Moldova
O nouă misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) va veni în Republica Moldova la
sfîrşitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie.
În cadrul vizitei misiunii, se va discuta despre revizuirea mersului implementării
Memorandumului de politici economice şi financiare la situaţia din 30 septembrie, vor fi
evaluate aşteptările pentru anul 2011, prognozele şi acţiunile ce urmează să fie întreprinse în anul
2012, ultimul an de acţiune a Programului. De asemenea, vor fi abordate aspecte ce ţin de
indicatorii macroeconomici, politica monetar-creditară, politica bugetar-fiscală, dar şi de
măsurile structurale ce urmează a fi luate.
2.6 Un număr record de acorduri şi protocoale a fost semnat în şedinţa Comisiei
interguvernamentale moldo-belaruse pentru colaborare comercial-economică
Pe agenda reuniunii au figurat 16 chestiuni, printre care promovarea reciprocă a investiţiilor şi a
comerţului bilateral, cooperarea în domeniul agro-industrial, exportul de vinuri moldoveneşti în
Republica Belarus, zootehnic şi fitotehnic, construcţii şi transport, cooperare regională,
standardizare şi metrologie, etc.
Părţile şi-au exprimat interesul în atragerea şi promovarea reciprocă a investiţiilor şi au convenit
să examineze posibilitatea extinderii exportului de vinuri şi divinuri moldoveneşti îmbuteliate în
Belarus.
Printre priorităţile de cooperare în domeniul industrial se numără şi participarea investitorilor
industriali din Belarus în activitatea parcurilor industriale. În acest sens, Ministerul Economiei va
informa instituţiile interesate din Belarus despre oportunităţile investiţionale în parcurile
industriale din Republica Moldova.
În contextul şedinţei Comisiei interguvernamentale, au fost semnate mai multe acorduri
bilaterale, printre care un acord interguvernamental privind amplasarea reciprocă a misiunilor
diplomatice; un acord de colaborare între Biroul relaţii interetnice din Republica Moldova şi
responsabilul pentru probleme de religie şi naţionalităţi, un protocol de cooperare între
Organizaţia pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor din Moldova, OPEM, şi
organizaţia similară din Belarus, Centrul naţional de marketing şi conjunctură a preţurilor,
Programul de cooperare între ministerele tineretului, etc.
2.7 Programul pilot de atragere a remitenţelor în economie PARE 1+1 s-a dovedit un
succes
După un an de derulare, Programul pilot de atragere a remitenţelor în economie PARE 1+1 s-a
dovedit un succes, judecând după numărul în creştere de solicitări.
18 cereri de finanţare nerambursabilă a afacerilor lansate de lucrătorii migranţi sau de rudele de
gradul 1 ale acestora în sumă totală de 8,59 milioane lei au fost aprobate în şedinţa de luni a
Comitetului de supraveghere a Programului de atragere a remitenţelor în economie PARE 1+1.
Sectorul agro-alimentar continuă să deţină o cotă preponderentă, de 82%, în totalul
întreprinderilor a căror solicitări de finanţare în cadrul ,,PARE 1+1” au fost examinate.
Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, care a prezidat şedinţa, a constatat că, odată cu creşterea

preţurilor globale la produsele alimentare, afacerile în agricultură devin profitabile, iar judecând
după profilul companiilor care aplică pentru finanţare în cadrul PARE 1+1, tot mai multe afaceri
noi sunt lansate în acest domeniu. Acest program pilot avea drept scop ridicarea nivelului culturii
antreprenoriale, acordarea de asistenţă lucrătorilor migranţi, atât la etapa de iniţiere a afacerii, de
finanţare, cât şi la etapa post-investiţională. Până în prezent, fiecare leu investit de stat a adus 1,7
lei investiţii private, iar acest raport poate ajunge şi 1 la 3”, a declarat Valeriu Lazăr.
Ministrul Economiei a cerut ca până la finele lunii noiembrie să fie actualizate regulile de
eligibilitate pentru finanţare în cadrul PARE 1+1, ţinând cont de rezultatele implementării
Programului şi în vederea asigurării unei competiţii sănătoase între proiectele de afaceri.
Până în prezent au fost înregistrate 92 cereri de finanţare, dintre care 60 au fost analizate de
Comitetul de Supraveghere ,,PARE 1+1”. În rezultat, 49 cereri ale lucrătorilor migranţi au fost
acceptate spre finanţare, iar Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a
semnat cu ei Contracte de finanţare nerambursabilă.

