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În perioada 1 – 31 august 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.
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Știri detaliate:
I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de
Business 2012 – 2013
1.1. Ministerul Economiei a inițiat consultarea publică
asupra proiectului Planului de acţiuni pentru anii
2015-2017 privind implementarea „Strategiei de
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dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2012-2020”.
Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2012-2020 stabileşte viziunea, direcţiile strategice şi
obiectivele operaţionale de dezvoltare a sectorului IMM pentru
Republica Moldova. Strategia a fost aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.685 din 13.09.2012, totodată, fiind aprobat şi Planul
de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2014.
Ministerul Economiei a elaborat şi supune consultărilor publice
noul Plan de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea
Strategiei. Acest Plan de acţiuni cuprinde următoarele priorităţi:
1. Ajustarea cadrului de reglementare la necesităţile dezvoltării
IMM-lor
2. Îmbunătăţirea accesului IMM-lor la finanţare
3. Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi
culturii antreprenoriale
4. Sporirea competitivităţii IMM-lor şi încurajarea spiritului inovator
5. Facilitarea dezvoltării IMM-lor în regiuni
6. Dezvoltarea parteneriatelor în afaceri
Data limită pentru comentarii: 25.09.2014.
Persoane responsabile:
Valentina
Veveriţa,
tel.
250-646,
e-mail:
valentina.veverita@mec.gov.md
Diana Russu tel. 250 – 645, e-mail: diana.russu@mec.gov.md
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1823
1.2. Guvernul a lansat site-ul www.finatare.gov.md pentru
sporirea accesului atreprenorilor la finațare
Guvernul a lansat marţi site-ul www.finantare.gov.md, menit să
asigure transparenţa maximă a ajutorului financiar extern obţinut
pentru finanţarea antreprenoriatului din RM şi să simplifice accesul
oamenilor de afaceri la finanţare.
Potrivit agenţiei „INFOTAG”, cu referire la Consiliul economic al
Prim-ministrului, site-ul a fost lansat în urma întrevederilor cu

reprezentanţii mediului de afaceri, care au enunţat accesul la
finanţare ca fiind una din problemele principale pe calea dezvoltării
sectorului privat.
Cu ajutorul acestui portal, elaborat de secretariatul Consiliului
economic al Prim-ministrului, agenţii economici moldoveni vor
putea obţine mai multe informaţii despre posibilităţile existente de
finanţare din resursele Guvernului Republicii Moldova, guverne
străine şi organizaţii financiare internaţionale.
Pe site este concentrată informaţie care anterior era prezentată
parţial, pe diferite resurse guvernamentale.
Portalul reprezintă o bază de date, ce permite agenţilor economic
să aleagă schema optimă de finanţare a businessului în
conformitate cu domeniul de activitate şi scopurile de dezvoltare a
businessului, Informaţia pe site va fi înnoită în baza noilor surse
existente. Pagina web, creat cu suportul BERD şi Corporaţiei
Financiare Internaţionale, va devenit un modul separat al
platformei guvernamentale existente – www.apm.gov.md.
http://www.infotag.md/finances-ro/191594/
1.3. Ministerul Economiei a supus consultărilor publice
proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea
Regulamentului privind administrarea contingentelor
tarifare la
importul/exportul mărfurilor în/din
Republica Moldova.
Acest Regulament determină procedura de funcţionare a
sistemului de gestionare a contingentelor tarifare care se aplică la
importul/exportul produselor originare în/din ţările-membre ale
Uniunii Europene.
Sistemul de gestionare a cotelor tarifare se bazează pe
prevederile art.6 al Regulamentului (CE) nr.55/2008 al Consiliului
din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale
autonome pentru RM şi de modificare a Regulamentului (CE)
nr.980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei, Acordului de
Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte şi
Republica Moldova pe de altă parte, art.32 din Codul vamal al
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Republicii Moldova nr. 1149 din 20.07.2000 şi art. 27 din Legea
nr.1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal
Serviciul Vamal este organul ce administrează sistemul
contingentelor tarifare prin intermediul SIIV Asycuda World.
Totodată, Serviciul Vamal asigură publicarea pe pagina sa web şi
actualizarea datelor privind soldurile curente ale contingentelor
tarifare.
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1769
1.4. În atenţia
vămuire

titularilor

procedurilor

simplificate

de

Pe 15 august a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 238 - 246 din
15.08.2014 Hotărîrea de Guvern nr. 647 din 07 august 2014
privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 271 Proceduri
simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281 Agentul economic
autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova.
Prin urmare, agenţii economici în termen de 60 de zile se vor
putea racorda la noile prevederi ale Hotărîrea de Guvern nr. 647
din 07 august 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor
Secţiunii a 271 Proceduri simplificate de vămuire şi Secţiunii a 281
Agentul economic autorizat din Codul vamal al Republicii Moldova,
prin depunerea unei cereri în adresa Serviciului Vamal.
Astfel, Agenţii economici, care la data intrării în vigoare a prezentei
Hotărîri, dețin statut de titular al procedurii simplificate, conform
Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile simplificate de vămuire, nr. 521-O din
10.12.2012 (Monitorul Oficial din 28.12.2012, nr.273-279/1637 ), și
care întrunesc condițiile de autorizare a procedurilor simplificate de
vămuire sau de acordare a statutului de Agent economic autorizat,
vor putea solicita simplificările și facilitățile, stipulate în Secţiunile
271 și 281 din Codul vamal al Republicii Moldova, prin depunerea
cererii Serviciului Vamal în termen de 60 de zile de la data
publicării prezentei Hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. În acest caz Serviciul Vamal nu reexaminează condiţiile
care au fost deja examinate la acordarea statutului de titular al
procedurii simplificate, iar simplificările și facilitățile se aplică pînă

la luarea deciziei Serviciului Vamal privind eliberarea sau refuz în
eliberarea Autorizației pentru proceduri simplificate de vămuire sau
a Certificatului de Agent economic autorizat. În cazul nedepunerii
cererii, în termenul stabilit, simplificările şi facilităţile de care a
beneficiat titularul procedurilor simplificate în baza Ordinului
Serviciului Vamal nr.521-O din 10.12.2012, îşi pierd valabilitatea
începînd cu a 61 zi de la data intrării în vigoare a prezentei
Hotărîri.
Astfel Agenţii economici autorizaţi de către Serviciul Vamal vor
beneficia de un număr redus de controale vamale şi se vor bucura
de traversări mai rapide ale frontierei. Totodată formalităţile
vamale pentru mărfurile importate/exportate de aceşti agenţi
economici vor fi perfectate în regim prioritar. De asemenea
companiile vor avea posibilitate de a alege locul efectuării
controlului, de exemplu la depozitul său, ceea ce permite
efectuarea controlului în termen mai scurt şi cu cele mai mici
costuri. Agenţii autorizaţi vor avea dreptul să declară mărfurile cu
un număr mai redus de acte vamale, precum şi vor putea depune
declaraţii vamale incomplete sau simplificate. Suplimentar, Agenţi
economici se bucură şi de unele avantaje indirecte precum:
recunoaştere drept partener de afaceri de încredere, întărirea
securităţii şi siguranţei întreprinderii; reducerea costurilor.
Mai mult, aplicarea procedurilor simplificate de vămuire şi a
programului Agentul Economic Autorizat constituie un elementcheie în procesul de modernizare a sistemului vamal şi armonizare
cu standardele europene. Astfel, redacţia proiectului transpune
prevederile legislaţiei vamale din UE şi este în corelare cu
obiectivele Acordului de asociere cu UE şi Standardele - Cadru
privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial ale
Organizaţiei Mondiale a Vămilor, la care RM este parte.
http://www.customs.gov.md/index.php?id=4200
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1.5. A fost făcut public modul de repartizare a cotelor
tarifare la exportul mărfurilor moldovenești în UE
Cotele tarifare la exportul mărfurilor moldovenești în statele Uniunii
Europene vor fi acordate în ordinea înregistrării în Sistemul
Informațional Integrat Vamal „Asycuda World” a declaraţiei
vamale, după principiul „primul venit, primul servit”, relatează
NOI.md.
Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Economiei, aceste
prevederi sînt conținute în proiectul Regulamentului privind
administrarea cotelor tarifare la importul și exportul mărfurilor
în/din Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care a prezentat
pentru consultări publice pe site-ul www.customs.gov.md.
Documentul a fost discutat și în cadrul întrevederii viceministrului
Economiei Octavian Calmîc cu reprezentanții cercurilor de afaceri.
Octavian Calmîc a menționat că Regulamentul a fost elaborat de
Ministerul Economiei și Serviciul Vamal în contextul implementării
Acordului de asociere dintre Moldova și UE, care va fi pus în
aplicare de la 1 septembrie 2014. Reprezentanți din cadrul
Ministerului Economiei, Serviciului Vamal și ai mediului de afaceri
din sectorul agroalimentar au discutat prevederile incluse în
proiectul Regulamentului. În urma dezbaterilor, reprezentanții
mediului de afaceri au venit cu o serie de sugestii de ajustare a
unor prevederi ale acestuia.
Proiectul Regulamentului este expus pentru consultări publice pînă
la data de 18 august 2014, urmînd ca sugestiile tuturor părților
interesate să fie analizate și utilizate la elaborarea versiunii finale.
http://www.noi.md/md/news_id/45469
II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1. Slusari: Noua rută de transportare a cerealelor rezolvă
mai multe probleme

raionul Cahul”, a declarat președintele Uniunii Republicane a
Asociațiilor Producătorilor Agricoli „Uniagroprotect”, Alexandru
Slusari.
Potrivit interlocutorului, „orice posibilitate suplimentară de
transportare și vînzare a producției agricole este un lucru pozitiv,
mai ales dacă aceasta va reduce substanțial cheltuielile”.
„Proiectul în cauză rezolvă și un șir de probleme ale producătorilor
de cereale, cum ar fi insuficiența de vagoane pentru mărfuri și
transport auto”.
„Nu mai puțin importantă est e și o altă problemă. Portul Liber
Internațional Giurgiulești de facto este controlat de grupul de
companii TransOil, cărora le aparține unicul terminal de cereale.
Tot lor le aparține două dintre cele trei elevatoare din Reni, dar și
majoritatea elevatoarelor din țară. Grupul respectiv exportă peste
70% din cerealele din Moldova, ceea ce le permite să ocupe o
poziție dominantă pe piața de cereale și, respectiv, să dicteze
prețurile în regiune. Așa a fost anul trecut, cînd compania aproape
o lună propunea semințe de floarea soarelui cu 70 de bani mai
ieftine decît România sau Ucraina”, a menționat expertul.
Interlocutorul a comunicat că conducerea „Uniagroprotect” a
adresat o scrisoare Consiliului Concurenței cu solicitarea de a se
pronunța asupra concurențe i neloiale și poziției dominante a
grupului de companii „TransOil” pe piața de cereale, însă șeful
instituției Viorica Cărare nu a oferit încă un răspuns.
Totodată, Slusari a recunoscut că, în prezent, „TransOil” propune
grîu alimentar la prețul de 2,4-2,55 lei/kg, iar grîul furajer – la prețul
de 2 lei/kg, ceea ce corespunde prețurilor din regiune. Prețul mic la
grîul furajer se explică prin precipitațiile masive care au scăzut
calitatea recoltei și au asigurat un exces de furaje pe piețele
Europei, de exemplu. „Cu toate acestea, noua rută de transportare
a cerealelor pe viitor nu-i va mai permite companiei respective să
dicteze de una singură prețurile și va contribui la o concurență
normală”, a menționat Slusari.
http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-slusari-noua-ruta-detransportare-a-cerealelor-rezolva-mai-multe-probleme/

„Putem doar saluta instalarea utilajului special pentru încărcarea
barjelor cu cereale nemijlocit din camioane în satul Cîșlița-Prut din

„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”

2.2. FMI și Moldova vor discuta proiectele bugetului și
politicii fiscale pe anul 2015
O nouă misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) va sosi în
Republica Moldova la sfîrșitul lunii septembrie pentru a discuta cu
autoritățile de la Chișinău proiectele bugetului de stat și a politicii
bugetar-fiscale pe anul 2015. Informația a fost comunicată de
ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, într -un interviu acordat postului
de radio „Europa Liberă”, notează NOI.md.
Anatol Arapu a amintit că în prezent Moldova nu are un program
oficial de cooperare cu FMI și în aceste condiții țara noastră
îndeplinește unele acorduri neformale cu FMI, ce țin de politicile
macroeconomică și bugetar-fiscală. Oficialul a precizat că
Guvernul Moldovei îndeplinește recomandările FMI în ceea ce ține
de controlul asupra deficitului bugetar, finanțarea bugetului din
contul unor surse reale, rata inflației, cursul valutar etc.
Ultima misiune a FMI în frunte cu Max Alier s-a aflat la Chișinău în
perioada 16-22 iulie, pentru a examina situaţia din sectorul
financiar-bancar al ţării și a discuta despre asistenţa pentru
dezvoltare oferită Republicii Moldova şi despre punerea în aplicare
a politicilor structurale după expirarea programului susţinut de FMI.
Principalele subiecte abordate atunci au vizat evoluţia situaţiei
macroeconomice în anul 2014 şi pe termen mediu, politicile
monetare promovate de Banca Naţională a Moldovei, situaţia din
sistemul financiar (bancar şi nebancar) al țării, evoluţia bugetului
public naţional, inclusiv a bugetului asigurărilor sociale de stat, în
anul 2014, şi perspectivele bugetare pentru anul 2015, precum şi
cadrul bugetar pe termen mediu 2015-2017. Totodată, au fost
discutate riscurile actuale pentru evoluţia situaţiei macroeconomice
a Republicii Moldova, în special în contextul restricţiilor la export
impuse de Federaţia Rusă, dar şi a situaţiei regionale complicate.
Premierul Iurie Leancă s-a referit la măsurile de perfecţionare a
cadrului legal în domeniul financiar-bancar şi a menţionat că
guvernul de la Chişinău va continua să promoveze cu maximă
prudenţă politicile bugetar-fiscale şi monetar-valutare, pentru care
şi-a asumat răspunderea.

2.3. Noi funcţionalităţi în SIA „e-Factura” - mai simplu, mai
rapid, mai eficient!
Factura electronică este implementată în multe ţări din Europa,
fiind un standard, un instrument comod de interacţiune operativă
între agenţii economici în activitatea lor pe piaţă. Totodată, privită
din prisma administrării fiscale asigură transparenţă şi informare
rapidă privind tranzacţiile facturate. Lansarea sistemul
informaţional automatizat „e-Factura” în Republica Moldova
reprezintă o etapă importantă în modernizarea şi eficientizarea
actului de administrare fiscală din ţara nostră.
În 5 luni de la implementare, acest serviciu a fost utilizat de 1250
de companii (1508 utilizatori unici). În perioada de referinţă au fost
generate 6747 de facturi, dintre care au fost finisate 4982.
Începînd cu 2 iunie curent acest serviciu este în exploatare
experimentală. Respectiv, prevede eliminarea neconformităţilor
depistate în faza pilot (11.02.2014-01.06.2014), ajustarea amplă la
sistemele de contabilitate corporativă a companiilor şi adaptarea
cadrului metodologic la aceste modificări. Drept urmare, în cadrul
acestui sistem se realizează un şir de ajustări, care la moment
sunt la etapa de testare.
Una dintre aceste îmbunătăţiri se referă la integrarea sistemelor de
contabilizare a agenţilor economici cu SIA „e-Factura”. Această
conexiune va asigura comunicarea directă, prin importarea datelor
din sistemele de evidenţă contabilă, fără a fi necesară
interacţiunea utilizatorului cu interfaţa „e-Facturii”. Totodată,
sistemul va oferi posibilitatea efectuării operaţiunii de retur de
mărfuri şi servicii prin emiterea facturilor fiscale şi facturilor de
expediţie, anularea facturilor fiscale şi facturilor de expediţie,
emiterea facturilor fiscale şi facturilor de expediţie către persoane
fizice, autorităţi publice şi nerezidenţi.
https://servicii.fisc.md/Press_Releases_List.aspx?id=846
2.4. BNS a început testarea sistemului de raportare
electronică

http://www.noi.md/md/news_id/46021
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Biroul Naţional de Statistică (BNS) a început testarea sistemului de
raportare electronică E-raportare, care va dura până la sfârşitul
lunii august. La etapa de pilotare vor participa peste 30 de
întreprinderi din diferite domenii de activitate.
Iniţial testarea va avea loc în domeniul construcţiilor, industriei,
comerţului şi serviciilor, dar şi muncii şi salariilor. După testarea
pilot, BNS va începe colectarea datelor din chestionarele statistice
nominalizate de la toţi respondenţii care doresc să transmită datele
prin sistemul „e-Raportare”.
Potrivit specialiştilor, trimiterea rapoartelor statistice în format
electronic va aduce beneficii agenților economici prin minimizarea
costurilor și timpului utilizat pentru raportarea statistică. Pentru
BNS, această inițiativă va reduce timpul de procesare a
rapoartelor şi datelor statistice și va spori calitatea datelor
colectate.
Serviciul de raportare statistică electronică este disponibil la
adresa www.raportare.md, unde agenții economici pot depune şi
rapoartele în format electronic către Compania Națională de
Asigurări în Medicină și Casa Naţională de Asigurări Social e.
Elaborarea sistemului a fost posibilă graţie suportului financiar al
Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și bugetul
de stat al Republicii Moldova.
http://www.eco.md/index.php/it/internet/item/1998-bns-a%C3%AEnceput-testarea-sistemului-de-raportareelectronic%C4%83
2.5. Exporturile spre Uniunea Europeană au crescut cu
22,5%
În primele 5 luni, volumul exporturilor spre UE a crescut cu 22,5%,
în timp ce exporturile spre CSI s-au redus cu 18,8% față de anul
precedent, conform unui studiu realizat de Centrul Analitic Expert
Grup.
Drept rezultat, 53,8% din exporturile Republicii Moldova s-au
orientat spre piața comunitară și doar 31,8% — spre CSI,
distribuția fiind ceva mai echilibrată în aceeași perioadă din 2013
(44,8% spre UE și, respectiv, 39,9% spre CSI).

Astfel, pierderile cauzate de reducerea cu 35% a exporturilor de
băuturi alcoolice și nealcoolice (urmare a restricțiilor aplicate de
Federația Rusă), sunt compensate de creșteri substanțiale a
exporturilor altor produse la care producătorii autohtoni dețin
avantaje comparative.
Deși nu sunt excluse anumite probleme de calitate a produselor
autohtone exportate pe piața rusească, restricțiile respective sunt
de sorginte preponderent politică, motiv din care Guvernul trebuie
să-și asume o parte din responsabilități și să identifice măsuri
directe sau indirecte de compensare a pierderilor exportatorilor, se
scrie în publicație
http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-exporturile-spreuniunea-europeana-au-crescut-cu-225/
2.6. Din 2015, fondul de subvenţionare se va dubla până la
un miliard de lei
Începând cu anul viitor, fondul de subvenţionare a agriculturii se va
dubla de la 500 de mii de lei până la un miliard de lei. Asigurarea
vine din partea ministrului Agriculturii, Vasile Bumacov, în cadrul
unei emisiuni de la un post de televiziune.
Potrivit ministrului, mărirea fondului de subvenţionare va fi posibilă
datorită asistenţei venite din partea Uniunii Europene.
„Este de două ori mai mult faţă de ceea ce am plătit producătorilor
agricoli până în prezent. Uniunea Europeană ne va da, anual,
printr-un singur program de finanţare, 17 miliarde de euro“, a
precizat oficialul.
Vasile Bumacov este convins că în odată cu primirea mai multor
mijloace financiare, fermierii moldoveni vor putea concura cu
producătorii europeni, deoarece după semnarea Acordului de
Liber Schimb cu Uniunea Europeană, ei dispun de finanţare,
experienţă, piaţă de desfacere şi reguli de joc echitabile.
http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-din-2015-fondul-desubventionare-se-va-dubla-pana-la-un-miliard-de-lei/
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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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