1.4. Valeriu Lazăr: impactul pozitiv al DCFTA depinde acum de
mobilizarea ministerelor sectoriale, inclusiv în dialogul cu
sectorul privat
1.5. Micşorarea mărimii unor amenzi şi a termenelor de prezentare
a dărilor de seamă
1.6. Producătorii agricoli vor fi scutiţi de plata TVA la importul
tehnicii agricole

Buletin informativ ANB: noutăţi
legislative şi alte ştiri relevante
01.05.2014 - 31.05.2014
Nr. 58
În perioada 1 – 31 mai 2014, echipa IDIS "Viitorul"/ ANB a continuat să
monitorizeze implementarea propunerilor incluse în Agenda Naţională de
Business. Acest buletin este structurat în două secţiuni: prima conţine
monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor privind implementarea
priorităţilor stabilite în Agenda Naţională de Business 2012 – 2013, iar cea de-a
doua conţine alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri.

Sumar:
I.

Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de
Business 2012 – 2013

1.1. Membrii ANB își propun noi activități pentru un Dialog Public
Privat mai eficient
1.2. Agricultorii și fermierii au protestat față de condițiile în care
activează
1.3. Foaia de parcurs pentru eliminarea constrângerilor pentru
mediul de afaceri a fost realizată în proporţie de 90% (Valeriu
Lazăr)

II.

Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri:

2.1. Налоговые силовики ГГНИ представила концепцию
реформирования своей деятельности
2.2. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a iniţiat
consultarea publică a Regulamentului cu privire la funcţionarea
ghişeului unic în cadrul Autorității administrative „ANTA”.
2.3. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a
elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra
activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc al
Autorității administrative “Agenția Națională Transport Auto”.
2.4. IFAD creditează Moldova cu 16 milioane de dolari într-un
program rural
2.5. Banca Mondială a oferit Moldovei 30 de milioane de dolari
pentru susținerea reformelor
2.6. BERD a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei
Moldovei în anul 2014, la 2 la sută
Știri detaliate:
I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de
Business 2012 – 2013

1.1. Membrii ANB își propun noi activități pentru un Dialog
Public Privat mai eficient
Reprezentanții mediului de afaceri, membri ai Agendei Naționale de
Business (ANB) s-au întrunit în cadrul unei ședințe, joi, 15 mai, pentru a
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discuta ultimele evenimente din domeniul de business în contextul noilor
realități politice și economice din Republica Moldova și din regiune.
Aceștia au formulat concluzii privind dialogul cu autoritățile și au trasat
noi obiective de dezvoltare pentru următorii ani.
”Ne-am adunat pentru a discuta despre eforturile noastre de influențare a
agendei autorităților, despre modul în care mesajul oamenilor de afaceri
ajunge la autorități și cum prioritățile identificate și descrise în rapoartele
de monitorizare ale priorităților ANB sunt implementate de autorități”, a
explicat Tatiana Lariușin, senior economist, coordonatoarea rețelei ANB.
La rândul său, Ion Tornea, expert IDIS/ANB, a precizat că ”deja lucrăm
la al treilea raport de monitorizare pe marginea priorităților ANB pentru
anul 2012-2013, dar îmbunătățiri semnificative nu au fost înregistrate. În
acest raport am identificat două-trei soluții în plus, în privința cărora s-au
atestat anumite progrese, față de ultima prezentare în septembrie anul
trecut. Deși oficialii anunță îmbunătățiri și reduceri ale amenzilor,
oamenii de afaceri susțin contrariul. Faptul că în Foaia de Parcurs a
Guvernului și în alte documente de politici ale autorităților figurează
prioritățile ANB nu înseamnă că ele sunt rezolvate”.
”Noi toți, membrii ANB, reprezentanți ai mediului de afaceri, am selectat
și identificat 40 de probleme pe care le-am monitorizat. Dar, fie că sunt
40, 200 sau mai puține, noi nu am fost auziți de guvernare. De aceea,
vom micșora numărul problemelor identificate, dar vom explica clar
autorităților motivul pentru care am recurs la această soluție. Dacă
autoritățile nu vor vorbi cu noi, vom vorbi noi cu ei”, a propus Tatiana
Grinic, auditor, membru ANB.
Potrivit lui Eugen Dațco, membru al ANB, directorul Uniunii
Transportatorilor și Drumarilor, Guvernul s-a distanțat de business și nu
întreprinde nici o acțiune pentru a îmbunătăți condițiile celor care
activează legal. Cei care activează în economia tenebră au condiții mai
favorabile.
Camelia Bulat, reprezentant CIPE România a apreciat eforturile ANB,
asigurând membrii rețelei de suportul oferit și în continuare de CIPE. ”
ANB este cunoscută ca un brand. Este efortul ultimilor ani. Diferența față
de alte rețele constă în sinergia dintre un think tank puternic cum este
IDIS ”Viitorul” și o rețea de asociații de business care își cunosc menirea.

Acest lucru îl face unic față de alte rețele. CIPE e alături de
dumneavoastră, dar vrem să vedem dacă putem veni și cu alte resurse și
suport în tot acest efort de dezvoltare a rețelei ANB”.
În acest context, ANB și-a propus un nou instrument de advocacy în
dialogul cu autoritățile și va organiza la începutul lunii iunie Audieri
Publice pe marginea amenzilor fiscale pentru business.
http://business.viitorul.org/press/membrii-anb-i-propun-noi-activitipentru-un-dialog-public-privat-mai-eficient-359.html
1.2. Agricultorii și fermierii au protestat față de condițiile în care
activează
Agricultorii și fermierii au protestat miercuri, 28 mai 2014 în Piaţa Marii
Adunări Naţionale pentru a cere rezolvarea problemei reglementării pieţei
petroliere, problemă ce provoacă pierderi de milioane de lei.
Fermierii s-au arătat nemulțumiți față de faptul că Guvernul nu
întreprinde măsurile necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului
agrar. Manifestația s-a încheiat cu adoptarea unei rezoluții.
Anterior, aceștia au înaintat autorităților o declarație prin care au informat
despre protest în cazul în care nu se va ține cont de doleanțele lor privind
implementarea obiectivelor aprobate de mai bine de un an cu referire la
includerea agriculturii și dezvoltării rurale ca domeniu prioritar în cadrul
Acordului de colaborare a RM cu UE.
Semnatarii depoziției sunt UniAgroProtect, Federaţia Naţională a
Fermierilor, AgroInform şi Moldova Fruct.
Totodată, semnatarii și-au exprimat nemulțumirile privind reglementarea
pieței produselor petroliere, printre care:
- Elaborarea și adoptarea unei noi metodologii de apreciere a prețurilor la
produsele petroliere importate, care va reglementa calcularea adaosului
comercial pentru motorina importată de la cotațiile Platts Mediaterranean,
dar nu de la prețul declarat de către importatori la vamă și cu
includerea exclusivă a cheltuielilor ce țin nemijlocit de procurarea
combustibilului;
- Anularea cerințelor față de operatorii din piața produselor petroliere
privind mărimea capitalului social și volumul minimal al depozitului
petrolier.
- Acordarea pentru agricultori a dreptului de a importa direct motorină în
scopuri agricole.â
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Textul integral al Rezoluției poate fi consultat aici:
http://www.fnfm.md/images/galerie/Protest%2028.05.2014/Rezolutia%2
0miting%2028%20mai%202014.PDF
1.3. Foaia de parcurs pentru eliminarea constrângerilor pentru
mediul de afaceri a fost realizată în proporţie de 90% (Valeriu
Lazăr)
Cca. 90% din cele 44 de acţiuni prevăzute în Foaia de parcurs pentru
eliminarea constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pot fi
considerate realizate sau la o etapă avansată de implementare, a declarat
viceprim-ministrul, ministrul Economiei,Valeriu Lazăr, care a prezentat
în şedinţa Guvernului raportul trimestrial privind implementarea Foii de
parcurs, cu date cumulative pentru perioada 25 septembrie 2013 – 15 mai
2014.
Acţiunile incluse în document au fost axate pe abordarea ţintită a
constrângerilor şi problemelor pentru fiecare domeniu de intervenţie
identificate atât de Strategia Reformei de Reglementare, cât şi de
reformele analizate în Raportul Doing Business al Băncii Mondiale. De
altfel, multe din acţiunile realizate vor fi reflectate în raportul Băncii
Mondiale pentru anul 2015, colectarea datelor pentru acesta fiind iniţiată
recent, a precizat ministrul Economiei.
Principalele realizări vizează perfecţionarea cadrului normativ care
reglementează activitatea antreprenorială la fiecare etapă a ciclului de
viaţă a unei afaceri şi creează condiţii favorabile pentru dezvoltare, fiind
adoptate un şir de legi, aprobate acte normative guvernamentale şi
departamentale.
Astfel, a fost modificat Codul fiscal, Serviciul fiscal de stat şi cel Vamal
fiind obligate să elaboreze analiza a impactului de reglementare pentru
proiectele de acte legislative şi normative din domeniul fiscal şi vamal,
care reglementează activitatea de întreprinzător şi să le publice în
Monitorul oficial; stabilită o singură sancţiune pentru contravenţiile
vamale, astfel încât agentul constatator să nu poată alege o sancţiune mai
blândă sau mai aspră pentru o singură încălcare; a fost prelungit termenul
de achitare a TVA şi a taxei vamale în limita de 180 zile de la importul
materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și
articolelor de completare, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a

mărfurilor pentru export. Totodată, s-a obţinut reducerea, cu 3,5% şi
respectiv 6%, comparativ cu luna ianuarie 2014, a controalelor fizice la
import şi export. A fost stabilit timpul maxim de 20 de minute pentru
vămuirea declaraţiilor vamale pe culoar verde de vămuire şi extins
programul de muncă la 11 posturi vamale, care activează pe parcursul
întregii săptămâni între orele 8:00 – 20:00.
Totodată, potrivit viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, cele mai mari
dificultăţi au fost identificate în procesul de instituire a „ghişeelor unice”
în cadrul autorităţilor emitente de acte permisive. Astfel, din cele 57 acte
permisive pentru care urmează a fi instituite obligatoriu ghişee unice de
către 15 autorităţi, la situaţia din 15 mai curent, au fost elaborate
Regulamente de funcţionare doar de către 9 instituţii pentru 26 de acte
permisive. Cea mai mare îngrijorare o reprezintă faptul că Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, în responsabilitatea căruia se află
instituirea ghişeelor unice pentru eliberarea a 26 acte permisiv și pentru
care, până în prezent, nu s-a raportat realizarea acţiunilor necesare.
http://www.mec.gov.md/ro/content/valeriu-lazar-foaia-de-parcurs-pentrueliminarea-constrangerilor-pentru-mediul-de-afaceri
1.4.
Valeriu Lazăr: impactul pozitiv al DCFTA depinde acum de
mobilizarea ministerelor sectoriale, inclusiv în dialogul cu sectorul
privat
Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a convocat o
şedinţă cu reprezentanţii tuturor ministerelor şi autorităţilor publice
centrale responsabile de implementarea Acordului de comerţ liber
aprofundat şi cuprinzător (DCFTA) cu Uniunea Europeană pentru a
examina mersul pregătirii de intrarea în vigoare a acestuia.
În cadrul şedinţei a fost examinat orarul realizării acţiunilor ce ţintesc
implementarea cât mai eficientă a viitorului Acord, inclusiv transpunerea
mai multor directive europene, consolidarea capacităţilor instituţiilor de
stat pentru a face faţă noilor cerinţe şi informarea agenţilor economici
asupra beneficiilor şi oportunităţilor deschise de Acordul de comerţ liber,
astfel încât operatorii economici să beneficieze la maxim de oportunităţile
deschise de acesta.
Valeriu Lazăr a informat că Foaia de parcurs pentru sporirea
competitivităţii elaborată de Ministerul Economiei a identificat
constrângerile asupra cărora urmează să-şi concentreze eforturile
instituţiile de stat şi agenţii economici şi a cerut autorităţilor publice să
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prezinte, în termen de două săptămâni, planuri sectoriale de acţiuni în
vederea implementării DCFTA. Amintim că Uniunea Europeană a decis
alocarea a 30 de milioane de euro pentru implementarea prevederilor
Acordului de comerţ liber.
Potrivit viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, unul din documentele
elaborate de Ministerul Economiei în cadrul angajamentelor faţă de
Uniunea Europeană este Nomenclatura combinată a mărfurilor, care
reuneşte denumirile de produse şi taxele vamale, care în prezent se
regăsesc în documente diferite. Nomenclatura combinată ar urma să intre
în vigoare de la 1 ianuarie 2015.
Alte angajamente ţin de gestionarea contingentelor tarifare pentru
exportul în Uniunea Europeană. Potrivit viceprim-ministrului Valeriu
Lazăr, Guvernul a negociat dublarea cotelor de export în Uniunea
Europeană a produselor agricole cele mai sensibile – merele, prunele,
strugurii de masă şi roşiile – şi a rugat autorităţile responsabile să
definitiveze mecanismele de certificare a produselor pentru export,
precum şi să-şi consolideze capacităţile de realizare a prevederilor
DCFTA. Aceasta pentru că beneficiile pentru sectorul privat depind de
gradul de implicare şi capacitatea Ministerelor sectoriale de a-şi îndeplini
responsabilităţile.
http://www.mec.gov.md/ro/content/valeriu-lazar-impactul-pozitiv-aldcfta-depinde-acum-de-mobilizarea-ministerelor-sectoriale
1.5. Micşorarea mărimii unor amenzi şi a termenelor de prezentare a
dărilor de seamă
În Monitorul oficial din 09.05.2014 a fost publicata Legea Nr. 64 din
11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, cu
modificări în Codul fiscal, Codul vamal şi alte acte normative.
În afară de revenirea la cotele de acciz precedente pentru autoturisme cu
capacitate cilindrică mare, sau stabilit temenele noi de achitare a
impozitelor şi prezentării dărilor de seamă fiscale. În textul Codului
Fiscal în toate articole legate de dări de seamă şi de achitarea impozitelor
şi taxelor ultima zi a lunii a fost schimbată cu data de 25 ale lunii. Prin
urmare termene au fost micşorate cu 5-6 zile. Această modificare întră în
vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării prezentei legi, adică din
09.07.2014.

Printre alte modificări importante se numără micşorarea unor amenzi, cu
privire la neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de plată
în numerar. Astfel, pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în
lipsa maşinii de casă şi de control, efectuarea încasărilor băneşti în
numerar fără eliberarea bonului de casă emis de MCC, utilizarea maşinii
de casă şi de control defectate, utilizarea terminalului de plată în numerar
fără a emite documentul/ bonul fiscal, amenda se micşorează de la 7000
lei la 5000 lei.
Pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi
de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea
ei,.utilizarea maşinii de casă şi de control sau a terminalelor de plată
defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea
de identificare a softului instalat, utilizarea MCC care nu este sigilată,
înregistră de organul fiscal în modul stabilit, amenda se micşorează de la
10000 lei la 7000 lei.
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=9499
1.6.
Producătorii agricoli vor fi scutiţi de plata TVA la importul
tehnicii agricole
Producătorii agricoli vor fi scutiţi de plata TVA la importul tractoarelor
agricole, tehnicii agricole şi a echipamentelor de irigare. Guvernul a dat
miercuri aviz pozitiv unui proiect de lege pentru completarea Codului
Fiscal al RM.
Potrivit agenţiei „INFOTAG”, ministrul Finanţelor, Anatol Arapu, a
menţionat în cadrul şedinţei că în aprilie curent a intrat în vigoare
modificarea la Codul Fiscal prin care a fost abrogată scutirea de TVA
pentru tractoare şi tehnica agricolă.
„De la acea dată foarte mulţi agenţi economici s-au pomenit într-o situaţie
dificilă. Tehnica agricolă şi tractoarele importate stau în vamă pentru că
producătorii nu dispun de surse financiare pentru a achita TVA la
devamare. Pe de altă parte, sunt stopate lucrările agricole din cauza
tehnicii şi echipamentelor uzate”, se spune în nota informativă a
proiectului.
Autorii proiectului susţin că scutirea de TVA va permite majorarea
suprafeţelor irigate.
Totodată, prin scutirea de TVA vor fi înlăturate speculaţiile care ar putea
fi întreprinse de intermediari la importul şi vânzarea tractoarelor, tehnicii
agricole şi echipamentelor de irigare.
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„Producerea culturilor cu valoare adăugată înaltă presupune investiţii în
sectorul agrar efectuate de producătorii agricoli, iar statul urmează să
promoveze politici de dezvoltare a sectorului”, se spune în nota
informativă.
2. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1
Налоговые силовики ГГНИ представила концепцию
реформирования своей деятельности
Главная государственная налоговая инспекция (ГГНИ) намерена
получить право на уголовное преследование. Помимо этого, проект
реформы
налогового
администрирования
предусматривает
делегирование налоговой инспекции обязанности по представлению
официальной точки зрения по применению налогового
законодательства. Проект разработан на основе рекомендаций
международных партнеров Молдовы, в частности МВФ. Эксперты
считают, что ряд предложений не соответствует концепции
реформирования налоговой инспекции: переход от репрессивных
методов работы к консультативным. Главная государственная
налоговая инспекция разработала законопроект реформы системы
налогового администрирования. Накануне его обсудили на круглом
столе, который был организован ГГНИ при поддержке
международных доноров, ставших инициаторами реформы.
Мероприятие прошло при участии представителей МФВ,
Всемирного банка (ВБ), экспертного сообщества, бизнеса, а также
чиновников ГГНИ и министерства финансов.
Среди
запланированных в проекте изменений значится объединение всех
государственных налоговых инспекций под юрисдикцией Главной
государственной налоговой инспекции (сейчас 36 юридических
лиц.— «Ъ-MD»), а также назначение директора ГГНИ на пять лет на
основе профессиональных критериев. Другое нововведение — это
предоставление ГГНИ права на уголовное преследование (в истории
независимости Молдовы у налоговой инспекции не было такого
права.—
«Ъ-MD»).
Начальник
ГГНИ
Ион
Присэкару
аргументировал необходимость таких мер задержкой уголовного
преследования налоговых нарушений, которые передаются на

расследование правоохранительным органам. Он уточнил, что в
прошлом году ни одно из 400 таких дел не было доведено до конца.
По словам начальника ГГНИ, «министерство внутренних дел дало
добро на изменение», а специалисты из ведомства вполне возможно,
что перейдут в соответствующее подразделение налоговой
инспекции в случае, если законопроект будет принят. Господин
Присэкару также отметил, что опыт уголовного преследования
налоговыми инспекциями есть в Ирландии, Голландии, Эстонии. «К
тому же право на уголовное преследование есть у Таможенной
службы Молдовы»,— сказал он. По мнению начальника ГГНИ,
предоставление аналогичного права налоговой инспекции позволит
обеспечить последовательность в расследовании факта нарушения
от налогового контроля до уголовного преследования и
санкционирования. «Также это более положительно отразится на
борьбе с уклонением от уплаты налогов, недопущении случаев
нанесения ущерба государственному бюджету, а также
идентифицирует дополнительные источники доходов»,— сказал он.
Среди других предложений по реформированию ГГНИ —
делегирование налоговой инспекции обязанности по представлению
официальной точки зрения по применению налогового
законодательства (сейчас трактуют законодательство парламентская
комиссия по экономике, бюджету и финансам, минфин и налоговая
инспекция), а также создание информационной базы, которая
позволит более детально вести учет и администрировать
эффективно налоговые поступления. На реализацию последней
задачи уже предусмотрено и финансирование от Всемирного банка в
размере $20 млн. Министр финансов Анатол Арапу сообщил «ЪMD», что возглавляемое им ведомство положительно оценивает
предложения налоговой инспекции и законопроект будет
представлен на рассмотрение правительства уже в конце июня. В то
же время он не исключил, что некоторые предложения могут
претерпеть изменения. «Для анализа законопроекта был организован
и круглый стол. На основе высказанных предложений и будут
внесены соответствующие изменения»,— сказал он.
Министр
финансов также выступил с некоторыми предложениями, а именно
— разделить налоговое администрирование по отраслям. Эту идею
поддержали международные структуры, которые сравнили работу
налоговых инспекторов с врачами, специализирующимися на
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лечении определенных болезней.
Среди предложений, которые
внес министр, значится также изменение системы штрафов в
зависимости от степени тяжести нарушения. Планируется, что
изначально экономического агента предупредят о нарушении
соответствующим письмом и рекомендациями по их устранению.
Следующая ступень — административная санкция, а за ней уже
уголовная.
Некоторые эксперты скептично отнеслись к
предложенным изменениям, сославшись на необходимость
разработки оценки влияния так называемого SWOT-анализа (он
разделен на четыре категории: Strengths (сильные стороны),
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats
(угрозы)). «В ГГНИ должны дать ответы на следующие вопросы:
готовы ли они взять на себя работу по уголовному преследованию,
есть ли у них квалифицированные кадры, какое влияние будет на
бизнес-среду, каковы перспективы, возможности и риски
изменений»,— считают специалисты рынка.
Юристы также не
уверены в законности предоставления ГГНИ обязанности
высказывать
официальную
позицию
по
применению
законодательства. «Интерпретация законодательства входит в
компетенцию законодательного органа»,— сказал «Ъ-MD» глава
объединенного адвокатского бюро Turcan Cazac Александр Цуркан.
Скептично эксперты отнеслись и к предложению по
предоставлению налоговой инспекции права на уголовное
преследование, которое, по словам доктора экономики Татьяны
Ларюшиной, не вписывается «в общую заявленную концепцию
перехода от карательных к консультативным методам работы
ГГНИ». По ее мнению, эффективная реформа прокуратуры и
судебной системы решит обозначенную господином Присэкару
проблему по недоведению до конца следствия по налоговым
нарушениям. «Я бы не хотела, чтобы наши экономические органы
обросли такой практикой, компенсируя тем самым провал в работе
правоохранительных органов и судебной системы»,— отметила она
«Ъ-MD». Инна Кывыржик

2.2
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a
iniţiat consultarea publică a Regulamentului cu privire la
funcţionarea ghişeului unic în cadrul Autorității administrative
„ANTA”.

http://www.kommersant.md/node/29648

http://www.mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=article&
id=191&Itemid=116&lang=ro

Regulamentul cu privire la funcţionarea ghişeului unic în cadrul
Autorității administrative „ANTA”, este elaborat conform prevederilor
Legii nr.161 din 22.07.2011”privind implementarea ghișeului unic în
desfășurarea activității de întreprinzător”, în vederea eficientizării şi
raţionalizării procedurii de recepționare a cererilor de eliberare a actelor
permisive stipulate în „Nomenclatorul actelor permisive” aprobat prin
Legea nr.160 din 22.07.2011 „privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător”. În anexa nr.1 al Regulamentului sînt
prevăzute tipurile actelor permisive şi taxele percepute pentru eliberarea
acestora, prin intermediul Ghişeului unic.
Activitatea Ghişeului unic este organizată în cadrul Direcției Certificare
și Autorizare, care este responsabilă de:
a) recepţionarea cu titlu gratuit a cererilor de eliberare a actelor permisive
stipulate în „Nomenclatorul actelor permisive” aprobat prin Legea nr.160
din 22.07.2011 „privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător”;
b) verificarea corectitudinii şi completitudinii cererii de eliberare a actelor
cu caracter permisiv;
c) procesarea şi transmiterea către alte subdiviziuni din cadrul Autorității
administrative „ANTA” a cererilor de eliberare a actelor cu caracter
permisiv conform atribuțiilor funcționale;
d) eliberarea actelor cu caracter permisiv în limita competențelor sale
funcționale.
Persoană responsabilă: Rodion Vatamaniuc, consultant superior, Direcția
relații internaționale și integrare europeană
Tel +373 (22) 82-07-09
Email: rodion.vatamaniuc@mtid.gov.md
Termenul limită de prezentare a propunerilor : 30 mai 2014
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2.3. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a
elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de
întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc al Autorității
administrative “Agenția Națională Transport Auto”.
Metodologia stabileşte cadrul organizatoric metodologic al procesului de
evaluare a riscurilor la planificarea controlului de stat în domeniul atribuit
Autorităţii administrative „Agenţia Naţională Transport Auto” şi
modalitatea de acordare a punctajului corespunzător după o scară
prestabilită, prin raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu în
funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc. Criteriile de risc
sunt grupate în funcţie de subiectul controlului, obiectul controlului şi
raporturile anterioare cu organul de control.
Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu este efectuată pentru
fiecare operator de transport rutier (sau agent economic care prestează
activităţi conexe transporturilor rutiere) supus controlului şi e urmată de
elaborarea clasamentului acestora în funcţie de punctajul obţinut, în
corespundere cu nivelul individual de risc estimat.
Clasamentul se utilizează de Autoritatea administrativă pentru stabilirea
frecvenţei de control recomandate pentru fiecare operator/agent supuşi
controlului. Frecvenţa recomandată se utilizează pentru prioritizarea
controlului inopinat în cazul în care în acelaşi timp mai mulți
operatori/agenți supuşi controlului cad sub incidenţa temeiurilor şi
condiţiilor stabilite la articolul 19 al Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
http://www.mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=article&
id=191&Itemid=116&lang=ro

2.4.
IFAD creditează Moldova cu 16 milioane de dolari într-un
program rural
Guvernul a aprobat şi a propus Parlamentului spre ratificare Acordul de
finanţare dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru
Dezvoltarea Agricolă (IFAD) în vederea realizării Programului Rural de
Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă IFAD VI.

Programul îşi propune creşterea rezistenţei climatice la producerea
agricolă pentru 62 de mii de persoane, prin implementarea tehnologiilor
de conservare şi prin practici de îmbunătăţire a calităţii solului. În cadrul
programului vor fi oferite servicii financiare şi de consultanţă fermierilor,
dar şi credite investiţionale pentru iniţierea şi desfăşurarea afacerilor.
De asemenea, se prevede reabilitarea drumurilor de acces spre obiectele
de producţie agricolă, construirea reţelelor de aprovizionare cu apă în
sate, a spaţiilor pentru depozitare şi păstrare a fructelor şi legumelor,
precum şi altor produse.
Costul total al programului este de 46,35 mln dolari, dintre care circa 26
mln din surse externe, iar restul banilor — din surse locale, inclusiv
contribuţiile beneficiarilor de program. Creditul IFAD constituie 16,1
mln dolari. Cealaltă parte a surselor externe sunt granturi oferite atât de
IFAD, cât şi de GEP (Global Environment Facility) şi Guvernul
Danemarcei.
Implementarea programului este prevăzută pentru anii 2014 — 2019, iar
Acordul de finanţare se prevede să devină efectiv foarte curând, în mai —
iunie anul curent.
http://www.allmoldova.com/ro/moldovanews/economics/1249083763.html
2.5.
Banca Mondială a oferit Moldovei 30 de milioane de dolari
pentru susținerea reformelor
Republica Moldova a beneficiat, în trimestrul I al anului 2014, din partea
Băncii Mondiale de 30 de milioane de dolari SUA, alocați pentru
susținerea dezvoltării economice și realizarea modificărilor structurale.
Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, informația a fost
prezentată de vicepremierul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în
cadrul ședinței cu participarea economiștilor Băncii Mondiale Mame
Fatou Diagne și Ruslan Pyontkivski.
În cadrul întrevederii părțile au discutat despre progresul în
implementarea reformelor structurale în vederea lansării celui de-al
doilea Program de politici pentru dezvoltare cu Banca Mondială. Valeriu
Lazăr a apreciat suportul Băncii Mondiale acordat Republicii Moldova
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economică a ţării şi
implementarea agendei transformărilor structurale, ce ţintesc stimularea
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creşterii economice, ameliorarea competitivităţii şi îmbunătăţirea
mediului de afaceri. Ministrul Economiei a subliniat oportunitatea şi
eficienţa primei operaţiuni de finanţare a politicilor de dezvoltare, de care
a beneficiat Republica Moldova în primul trimestru al anului curent, în
valoare de 30 milioane de dolari.
Valeriu Lazăr a informat că la ședința din săptămîna curentă a Guvernului
au fost aprobate metodologiile interne ale celor 20 de autorități publice cu
funcții de control. Astfel, autoritățile gu vernamentale vor trece treptat la
efectuarea controalelor agenților economici în baza unor criterii bazate pe
risc și vor muta prioritățile de la sancționarea agenților economici la
consilierea acestora și prevenirea încălcărilor.
http://www.allmoldova.com/ro/moldovanews/economics/1249083876.html
2.6.
BERD a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei
Moldovei în anul 2014, la 2 la sută

care îl va avea conflictul dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, doi dintre cei
mai mari parteneri comerciali ai Moldovei. BERD anticipează o cădere a
PIB-ului Ucrainei cu 7 la sută, faţă de creşterea prognozată în ianuarie de
1,5 la sută. Instituţia financiară europeană se aşteaptă la o creştere zero a
economiei ruse, comparativ cu previziunile mult mai optimiste de la
început de an de 2,5 la sută.
Perspectivele de creştere în regiune au fost deteriorate semnificativ în
comparaţie cu ianuarie 2014, ca urmare a crizei ruso-ucrainene. O
revenire pe un avans de 1,9 la sută în 2015 este posibil, cu condiţia să nu
escaladeze conflictul între Federaţia Rusă şi Ucraina.
“Republica Moldova a înregistrat anul trecut o creştere record de 8,9%,
urmare a recuperării în sectorul agricol şi creşterii industriei şi
comerţului. Volumul investiţiilor atrase, inclusiv a investiţiilor străine
directe, a rămas modest din cauza unui mediu de afaceri slab şi a
problemelor legate de guvernarea corporativă din sectorul bancar”, se
arată în raportul BERD.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a redus
prognoza de creştere economică a Republicii Moldova pentru anul 2014
la 2,0%, de la 3,5% cît anticipa în ianuarie, informează raportul BERD
privind perspectivele economice regionale.
După o creştere impresionantă de 8,9 la sută în anul trecut, economia
moldovenească va încetini, inclusiv ca urmare a impactului negativ pe

Acest material v-a fost oferit de IDIS şi ANB cu sprijinul financiar din partea CIPE
Platforma comună de susţinere a Agendei Naţionale de Business (ANB) cuprinde reprezentanţii a mai mult de 30 dintre cele mai influente şi active
asociaţii de business la nivel naţional şi camere de comerţ la nivel regional care, împreună cu comunitatea de experţi, doresc să influenţeze politica
economică, prin participarea lor activă şi transparentă în procesul decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri în Moldova.
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