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În perioada 1 – 31 octombrie 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 Oamenii de afaceri sunt ascultați, dar nu sunt auziți.
Progresul atins în implimentarea recomandărilor mediului de
afaceri, nu este unul calitativ. Experții susțin că autoritățile
percep diferit necesitățile businessului, atunci când elaborează
politici economice. Constatarea a fost expusă în cadrul unui
briefing, la care a fost prezentat cel de-al treilea raport de
monitorizare elaborat de Agenda Națională de Business.
Acestea și alte probleme ale ineracțiunii mediului de afaceri cu
autoritățile au fost discutate în cadrul talk show-ului economic
”Interes Direct” de la postul TV MBC la care a participat dl



„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”

Tudor Copaci, Vice-ministru al Economiei,  Victor Burunsus,
Expert independent și Cristina Ciumac, Președinte a
Patronatului Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne.

Emisiunea integrală o puteți viziona accesând linckul:
http://mbc.md/rom/shows/talk-show-interes-
direct/01102014-interes-direct/#video

1. 2 Nou! A fost publicat Regulamentul privind restituirea
drepturilor de import sau de export plătite în plus

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 octombrie, a fost publicată
Hotărîrea Guvernului nr. 876 din 21.10.2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de
export plătite în plus, care intră în vigoare la data publicării.

Acest Regulament stabileşte modul de restituire a drepturilor de
import sau de export plătite în plus. În cazul în care plătitorul vamal
are datorii la bugetul public naţional, drepturile de import sau
export plătite în plus, constatate în fişa personală de evidenţă a
plătitorului vamal, vor fi îndreptate la stingerea datorilor existente
faţă de bugetul public naţional. În cazul lipsei datoriilor faţă de
bugetul public naţional, la cererea agentului economic, restituirea
drepturilor de import sau export plătite în plus se efectuează în
contul datoriilor creditorilor lui faţă de bugetul public naţional,
viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional sau la contul
bancar al plătitorului vamal.

Pentru restituirea drepturilor de import sau export plătite în plus
plătitorul vamal depune la Aparatul Central al Serviciului Vamal o
cerere (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament).
Articolul integral îl găsiți accesând linku:

http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10584&
parent=0

Comentariu: Simplificarea procedurii de compensare a
datoriilor faţă de buget cu supraplata altor impozite, în special
în ceea ce priveşte administrarea operaţiunilor de
import/export, acoperirii TVA de plată cu TVA ce urmează a fi

restituit este o prioritate din ANB 2010 şi a fost preluată din
aceasta şi de Programul de activitate al Guvernului pentru anii
2013-2014.

1. 3 Acum şi neplătitorii de TVA vor beneficia gratuit de
serviciile electronice fiscal

Practicile bune de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat cu
contribuabilii prin intermediul serviciilor electronice fiscale, au pus
bazele iniţiativei de conectare gratuită la aceste servicii a agenţilor
economici, inclusiv a neplătitorilor de TVA. Acţiunile respective au
la bază Hotărârea Guvernului nr.164 din 05.03.2014, prin care s-a
dispus implementarea generalizată a sistemului de declarare
fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (e-declaraţii), încît
cel puțin 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin internet.
Reieşind din cele expuse, primii 1 500 neplătitori de TVA, care se
vor înregistra pentru conectare, vor beneficia de acces la toate
serviciile fiscale electronice, ca metodă alternativă la mecanismul
clasic de interacţiune şi raportare fiscală - pe suport de hîrtie,
nefiind însă obligatorie.
Astfel, începînd cu data de 20.10.2014 a fost iniţiată procedura de
programare preventivă a doritorilor pentru conectare la serviciul
enunţat, care poate fi efectuată apelînd numărul de telefon (022)
822-222. Respectiv, agentul economic, în persoana directorului şi
a contabilului-şef, la data şi ora comunicată de operator se va
prezenta la unul dintre Centrele de Conectare Regională stabilite
de Î.S. „Fiscservinform”, după cum urmează:
CCR pe mun. Chişinău - mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare);
CCR pe mun. Bălţi - mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în
incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);
CCR pe mun. Comrat - mun. Comrat, str. Comsomolului, nr. 20
(în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).
Articolul integral îl găsiți accesând linku:

https://servicii.fisc.md//Press_Releases_List.aspx?id=865
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Comentariu: Optimizarea procedurilor de raportare
obligatorie a mediului de afaceri faţă de autorităţile publice,
creşterea eficienţei şi rapidităţii procesului şi implementarea
sistemelor informaţionale eficiente în domeniul urmăririi
impozitelor, inclusiv a mecanismului electronic de guvernare
reprezintă o altă prioritate a ANB, lansată în anul 2011, pentru
anii 2012-2013.

1. 4 Vizitele fiscale la companiile nou înregistrate vor fi
EXCLUSE

Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat abolirea, în termen de până la 1 noiembrie
curent, a oricăror vizite fiscale la întreprinderile nou create, în
perioada de la înregistrare și până la prezentarea de către acestea
a primului raport financiar.
Astfel, Serviciului Fiscal de Stat urmează să revizuiască toate
actele sale normative interne care prevăd vizite fiscale și să
excludă orice vizite la companiile nou înregistrate în perioada de la
înregistrare până la prezentarea primului raport financiar.
Prin urmare, funcția informativă și consultativă a IFPS va fi
exercitată doar la solicitarea din partea agenților economici, iar
vizitele fiscale vor fi încadrate în baza principiului evaluării de risc
a întreprinderii respective.
Inițiativa are drept scop îmbunătățirea climatului de afaceri în
Republica Moldova și în special asigurarea funcționării reale a
principiului „ghișeului unic” de înregistrare a întreprinderilor.
În același context, în mai 2014 a fost emisă o Indicație a prim -
ministrului Iurie Leancă, prin care s-a solicitat de la IFPS, CNAM,
CNAS și BNS anularea cerinței de înregistrare suplimentară la
oficiile sale teritoriale a întreprinderilor nou create.
Cu toate că aceste instituții s-au conformat cerințelor indicației și
au exclus din procedurile sale practica înregistrării repetate a
agenților economici, unele structuri teritoriale ale IFPS au
continuat să solicite companiilor nou create prezentarea la oficiile
IFPS pentru „vizită fiscală de informare”.

http://agora.md/stiri/4058/vizitele-fiscale-la-companiile-nou-inregistrate-
vor-fi-excluse

Comentariu: Această iniţiativă vine parţial şi în întâmpinarea unei
alte priorităţi ANB din anii 2010 şi 2012-2013, de aplicarea
prezumţiei nevinovăţiei în relaţiile dintre organele de control  şi
businessul privat, care prevede soluţii atât de reducere a
numărului de controale, cât şi de schimbare a atitudinii organelor
de control faţă de subiecţii controalelor.

1. 5 Atribuţii noi pentru Inspecția Financiară. Află care sunt
acestea!

În Monitorul Oficial din 10 octombrie, a fost publicată Hotărîrea nr.
815 din 07.10.2014, potrivit căreia au fost făcute modificări în
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010
„Privind organizarea activităţii de inspectare financiară”, care intră
în vigoare la data publicării.
Astfel, conform acestor modificări, Inspecţia financiară din
subordinea Ministerului Finanţelor va efectua controale la
solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în
cadrul desfăşurării urmăririi penale, la persoanele juridice de drept
public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice
care practică activitate de întreprinzător şi asociaţiile obşteşti, pe
tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.
Articolul integral îl găsiți accesând linku:

http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=10529
Comentariu: În luna ianuarie a anului curent, ANB a emis un
aviz la proiectul Programului de Dezvoltare Strategică a
Inspecţiei Financiare pentru anii 2014-2016, care prevedea şi
extinderea atribuţiilor Inspecţiei Financiare. Principalele
obiecţii ale ANB ţineau de subordonarea Inspecţei
Ministerului Finanţelor, menţionându-se că doar independenţa
administrativă, financiară şi decizională a Inspecţiei, în
condiţiile legii, va duce la realizarea cu succes a misiunii,
funcţiilor şi atribuţiilor cu care aceasta va fi împuternicită. O
altă obiecţie importantă ţine de extinderea competenţelor
Inspecţiei financiare, de verificare a persoanelor juridice de
drept privat, persoanelor fizice care practică activitate de
întreprinzător şi asociaţiilor obşteşti. ANB a menţionat că
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această extindere de competenţe contravine unui şir de acte
şi programe aprobate la nivel naţional, printre care: Legea
privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din
24.05.96, care stabilesc pentru Inspecţia Financiară doar
competenţa de control financiar şi administrativ asupra
veniturilor şi cheltuielilor bugetare; Planului de acţiuni al
Guvernului pentru anii 2012-2015, care preconizează limitarea
gradului şi modalităţilor de intervenţie abuzivă şi nefondată a
statului în activitatea întreprinderilor prin optimizarea
legislativă şi instituţională a controalelor asupra activităţii
agenţilor economici; Strategiei reformei cadrului de
reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-
2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în
anii 2013-2015, care prevăd că în domeniul controlului de stat,
eforturile vor fi direcţionate spre schimbarea abordării – de la
controalele universale de rutină la cele bazate pe evaluarea
riscului; Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, în
care se  mizează pe schimbarea accentului de pe inspecţii pe
consiliere; Strategiei de reformă a administraţiei publice
centrale în Republica Moldova, care prevede reducerea
numărului tuturor formelor de control din partea statului şi a
numărului atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice ce ţin
de reglementarea activităţilor antreprenoriale, etc. (vezi
întregul aviz pe pagina web a ANB:
http://www.business.viitorul.org/aviz/aviz-la-proiectul-
programului-de-dezvoltare-strategic-a-inspeciei-financiare-
pentru-anii-2014-2016-345.html). Cum este clar din această
Hotărâre de Guvern, propunerile şi obiecţiile respective nu au
fost luate în consideraţie, ceea ce în nici un caz nu poate
contribui la crearea unui mediu mai propice pentru activitatea
de afaceri în Moldova, şi nici la realizarea multitudinii de
Strategii şi Programe de Stat care îşi propun acest scop

1. 6 Mediul de afaceri este satisfăcut de reformarea
Serviciului Vamal

Dacă acum doi ani Serviciul Vamal era o structură închisă, iar
problemele mediului de afaceri rămâneau nerezolvate, în prezent
situaţia s-a schimbat radical. Cel puţin aşa susţin reprezentanţii
businessului care spun că, datorită reformelor implementate,

Serviciul Vamal a devenit în prezent una dintre cele mai deschise
şi receptive instituţii. Cea mai importantă realizare este vămuirea
electronică, care reduce simţitor cheltuielile băneşti şi de timp ale
agenţilor economici. Pe lângă aceasta, Serviciul Vamal a constituit
un Consiliu Consultativ, gată să ajute oamenii de afaceri în
rezolvarea problemelor. Totodată, în scurt timp vor fi implementate
încă o serie de modificări pentru a îmbunătăţi şi mai mult condiţiile
de activitate pentru întreprinzători.
Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://www.eco.md/index.php/rss/item/2313-mediul-de-afaceri-
este-satisf%C4%83cut-de-reformarea-serviciului-vamal

Comentariu: Simplificarea procedurilor vamale şi reducerea
numărului de documente solicitate în acest scop, creşterea
transparenţei activităţii Serviciului Vamal, a predictibilităţi
plăţilor şi procedurilor vamale,  precum şi asigurarea
transparenţei modului de calculare a valorii în vamă a
mărfurilor reprezintă priorităţile ANB în domeniul vamal.
Ultimul raport de monitorizarea al ANB, lansat în luna
septembrie anul curent, a notat anumite progrese în privinţa
acestor aspecte, însă fără un impact semnificativ practic,
resimţit la nivelul mediului de afaceri.

1.7 Ministerul Finanţelor a inițiat consultarea publică
asupra proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.
339 din 23 decembrie 2013

Prezentul proiect de lege este elaborat în scopul ajustării
încasărilor de granturi din partea UE pentru programele de suport
bugetar din anul curent, identificarea mijloacelor financiare
necesare pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor de
fructe în baza Hotărîrii Guvernului nr.734 din 10 septembrie 2014,
suplimentarea volumului fondului rutier conform Acordului de
împrumut „Reabilitarea drumurilor în Moldova IV”, semnat cu
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, procurarea
de păcură pentru completarea rezervelor materiale de stat, precum
și prioritizarea unor programe de cheltuieli cu încadrarea acestora
în estimările actualizate ale cadrului de resurse estimat.
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În contextul dat, Ministerul Finanţelor propune ajustări și modificări
atît la partea de venituri, partea de cheltuieli, cît și la deficit și
surse de finanțare a bugetului de stat.
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1889

1.8 Ministerul Justiţiei a inițiat consultarea publică asupra
proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Planului Național de Armonizare a Legislației pentru
anul 2015

Data limită pentru comentarii: 05.11.2014

Proiectul Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul
2015 vine să organizeze Agenda Guvernului pentru anul viitor în
privința priorităților de armonizare legislativă ca urmare a
necesității adaptării, actualizării și modifică rii legislației naționale
cu reglementările UE în diverse domenii de politici, în contextul
îndeplinirii angajamentelor de armonizare graduală și coerentă a
legislației naționale cu acquis-ul UE, în conformitate cu art. 448,
173 și 408 din Acordul de Asociere RM – UE și care derivă din
calitatea sa de stat asociat al UE.
Măsurile legislative naționale care vor realiza transpunerea includ
101 de proiecte, dintre care 29 legi, 66 hotărîri de guvern și 6 acte
departamentale; 67 sînt propuneri de acte noi, iar 34 acte de
modificare.
Aceste măsuri cuprind 12 domenii: societăți comerciale, servicii
financiare, fiscalitate, agricultură și dezvoltare rurală, cooperarea
în sectorul energetic, protecția consumatorului, drepturi de
proprietate intelectuală, protecția mediului înconjurător, sănătate
publică, societate informațională, comerț și aspecte legate de
comerț, ocuparea forței de muncă, politică socială și asigurarea
oportunităților egale, transporturi, statistică și spaţiul de libertate,
securitate şi justiţie.
În domeniul fiscal şi administrare fiscală se propune armonizarea
Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Titlul III ”Taxa pe
valoare adăugată” și Titlul V ”Administrarea fiscală”), precum şi
elaborarea unei legi noi „Legea cu privire la inspectarea
financiară”.

Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor
asigura, conform competenţelor şi respectînd strict termenele
fixate, realizarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei
pentru anul 2015 şi vor prezenta Centrului de Armonizare a
Legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei, trimestrial, pînă la
data de 5 a lunii ce urmează, rapoarte privind gradul de
implementare a planului nominalizat.
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1932

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

2.1. Au fost identificate sectoarele cu cele mai multe
probleme în domeniul concurenţei

Sectoarele economice cu cele mai multe probleme în domeniul
concurenţei sînt: bănci şi asigurări, cercetare şi dezvoltare,
industria extractivă şi transportul feroviar. Aceste domenii au fost
identificate în cadrul unei analize realizate recent de Consiliul
Concurenţei al R. Moldova cu suportul Băncii Mondiale,
informează MOLDPRES.
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Viorica Cărare, a declarat
astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, că în baza analizei
elaborate va fi creat un nou studiu care să prezinte reglementările
necesare pentru îmbunătăţirea sistemului concurenţial în
domeniile menţionate.
„Cele mai multe probleme de ordin concurenţial depistate în
majoritatea sectoarelor sînt monopolul pieţei, barierele de intrare
pe piaţă, înţelegerile de cartel şi răspunsul slab al clienţilor la
ofertele competitive. Cu ajutorul experţilor de la Banca Mondială
vom întreprinde paşi concreţi pentru înlăturarea obstacolelor
privind concurenţa”, a explicat Viorica Cărare.

Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://www.moldpres.md/news/2014/10/22/14000173
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2.2. BERD-ul va susține Moldova în reformarea climatului
de afaceri și promovarea bunei guvernări

Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucții
(BERD) au semnat astăzi un memorandum care are drept scop
reformarea climatului de afaceri, dezvoltarea sectorului privat
și promovarea bunei guvernări.
Potrivit memorandumului, BERD și Republica Moldova vor uni
eforturile pentru a consolida activitatea Consiliului Economic
al prim-ministrului, crearea unui mecanism independent care
să examineze plângerile companiilor cu privire la concurența
neloială, dezvoltarea unei metode care să revolze litigiile dintre
agenții economici, înființarea unui registru unic și transparent
de acțiuni ale băncilor din Republica Moldova.

Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-berd-ul-va-sustine-
moldova-in-reformarea-climatului-de-afaceri-si-promovarea-bunei-
guvernari/

2.3 În Moldova vor fi reduse costurile de certificare a
produselor agricole destinate exportului

În Moldova vor fi reduse costurile pentru testarea și certificarea
produselor agricole și agroalimentare destinate exportului.
Acest fapt l-a comunicat Secretariatul Consiliului Economic
pe lîngă Prim-ministru, menţionînd că Premierul Iurie Leancă
a solicitat Ministerului Agriculturii, Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, în urma consultărilor
cu antreprenori în cadrul Consiliului Economic, facilitarea
procedurii şi reducerea tarifelor la testarea şi certificarea
produselor agricole şi agroalimentare, destinate exportului.

Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-in-moldova-vor-fi-
reduse-costurile-de-certificare-a-produselor-agricole-destinate-
exportului/

2.4 Ucraina solicită Moldovei anularea taxei ecologice
percepute de la importatorii de bere şi sucuri

Moldova şi Ucraina au discutat posibila anulare a taxei ecologice
percepute de la importatorii de bere şi sucuri, relatează NOI.md.
Potrivit comunicatului Serviciului de presă al Ministerului
Dezvoltării Economice şi Comerţului al Ucrainei, acest fapt a fost
discutat la Kiev, în cadrul unei întrevederi dintre viceministrul
Dezvoltării Economice al Ucrainei, reprezentantul comercial al
Ucrainei Valeri Piatniţki și ambasadorul Republicii Moldova în
Ucraina, Ion Stavilă.
Valeri Piatniţki a menţionat necesitatea intensificării dialogului
bilateral între Moldova şi Ucraina, în contextul integrării europene.
Totodată, el a specificat că partea ucraineană este mai mult
interesată de soluţionarea problemei ce ţine de taxa ecologică,
percepută de către Moldova de la produsele tetra-pak, de
experienţa Moldovei în contextul introducerii de către ţările terţe a
unor restricţii la exportul mărfurilor din Moldova, de schimbul de
experienţă în ceea ce priveşte activitatea ulterioară în realizarea
Acordului de asociere cu UE.

Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-ucraina-solicita-
moldovei-anularea-taxei-ecologice-percepute-de-la-importatorii-de-
bere-si-su

2.5 Inflaţia a crescut cu 0,8%, în septembrie
În prima lună a toamnei preţurile medii de consum au sporit cu
0,8% faţă de august şi cu aproape 5% faţă de aceeaşi lună a
anului trecut. Cel mai mult în septembrie s-au scumpit mărfurile
nealimentare — cu 1,4%, în special combustibilii, informează
Biroul Naţional de Statistică.
Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,8% a fost determinată
de scumpirea produselor alimentare cu 0,7%, mărfurilor
nealimentare — cu 1,4% şi tarifelor pentru servicii — cu 0,2%.
Datele BNS relevă că în septembrie s-au scumpit unele produse
alimentare: ouă de găină (+19%), fructe sâmburoase (+17,6%),
harbuji, zămoşi, ardei dulci şi gogoşari (+16%), tomate (+11%) ş.



„Economie fără monopoluri, libertate fără privilegii”

a. Totodată, s-au redus preţurile la struguri (-33%), cartofi (-
12,1%), ceapă uscată (-10,8%), fructe sămânţoase (-10,7%) ş. a.

Articolul integral îl găsiți accesând linku:
http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-inflatia-a-crescut-cu-
08-in-septembrie/

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.


