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În perioada 1 – 31 decembrie 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 În ce măsură sistemul educaţional din RM satisface 
nevoile de forţă de muncă ale companiilor? 

 
Echipa ANB a prezentat marți, 23 decembrie, Raportul sinteză în 
domeniul educației, elaborat în baza depozițiilor depuse de 
reprezentanții mediului de business și cel academic, în cadrul 
Audierii Publice desfășurată la 11 decembrie a.c., cu genericul În 
ce măsură sistemul educaţional din Republica Moldova 
satisface nevoile de forţă de muncă ale companiilor? 
”Suntem la a doua audiere publică, oferind astfel posibilitatea 
tuturor persoanelor interesate de subiectul propus la inițiativa 
mediului de afaceri, să-și expună punctul de vedere. Ulterior, 
concluziile și recomandările din raportul prezentat astăzi, vor fi 
transmise tuturor factorilor de decizie”, a precizat Tatiana Lariușin, 
coordonatorul ANB, senior economist IDIS ”Viitorul”. 

Ion Tornea, expert IDIS/ANB, a precizat că majoritatea martorilor a 
indicat disfuncţionalităţi în procesul de asigurare a pieţei forţei de 
muncă cu cadre de calificarea solicitată. Problemele majore legate 
de neconcordanţa dintre cererea de forţă de muncă din partea 

agenţilor economici şi oferta educaţională a sistemului de 
învăţământ din ţara noastră, conform opiniilor colectate şi analizate 
pot fi grupate convenţional în jurul a 10 cauze principale, explicate 
în raport. 

Articolul integral îl găsiți accesând linku:  

http://business.viitorul.org/press/raport-sintez-al-audierii-publice-n-
ce-msur-sistemul-educaional-din-republica-moldova-satisface-
nevoile-de-for-de-munc-ale-companiilor-411.html  

 
1. 2 Mai mulți agenți economici ai micului business vor avea 

posibilitate să se integreze în sistemul T.V.A. 
 

Cu începere din 2015, agenții economici vor avea posibilitate să se 
înregistreze benevol în calitate de plătitori ai T.V.A., de la 0 până 
la 600 mii lei, valoarea livrărilor de mărfuri și servicii efectuate. 
Scopul acestei prevederi, care se regăsește în proiectul 
documentului de politică fiscală și vamală pe 2015, discutat la o 
”masă rotundă”, organizată de Centrul Analitic Independent Expert 
Grup este de a integra agenții micului business în sistemul T.V.A.  
Eugen Roșcovan, președintele Asociației micului business, 
vicepreședinte al Confederației Naționale a Patronatelor a salutat 
anularea plafonului de înregistrare benevolă, precum și alți 
participanți la masa rotundă au dat o notă pozitivă acestei 
prevederi. Plafonul de 100 mii lei pentru înregistrarea benevolă a 
plătitorilor de T.V.A. în vigoare creează dificultăți întreprinderilor 
mici la livrarea mărfurilor către alți agenți economici, contribuabili 
de T.V.A. 
Comentariu: Eliminarea pragului pentru înregistrarea 
benevolă în calitate de plătitori de TVA pentru agenţii 
economici din RM reprezintă o prioritate pe care ANB o 
promovează începând cu anul 2009. Astfel, aceasta se conţine 
în lista de priorităţi  ANB 2010 şi ANB 2012-2013, a fost 
inclusă cu mai multe ocazii în propunerile ANB de formulare a 
politicilor publice (propunerile ANB pentru Programul 
Guvernului 2011-2014 şi 2013-2014).  

Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://monitorul.fisc.md/section/editorial/6718.html 

http://business.viitorul.org/press/raport-sintez-al-audierii-publice-n-ce-msur-sistemul-educaional-din-republica-moldova-satisface-nevoile-de-for-de-munc-ale-companiilor-411.html
http://business.viitorul.org/press/raport-sintez-al-audierii-publice-n-ce-msur-sistemul-educaional-din-republica-moldova-satisface-nevoile-de-for-de-munc-ale-companiilor-411.html
http://business.viitorul.org/press/raport-sintez-al-audierii-publice-n-ce-msur-sistemul-educaional-din-republica-moldova-satisface-nevoile-de-for-de-munc-ale-companiilor-411.html
http://monitorul.fisc.md/section/editorial/6718.html
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1. 3 Ion Prisăcaru: SFS va antrena experți de peste hotare la 

efectuarea controalelor fiscale 
 

Ne-am propus un plan ambițios de reformare și modernizare a 
autorității fiscale naționale, proiectul de antrenare a experților în 
fiscalitate de peste hotare în efectuarea controalelor fiscale fiind un 
element important pentru atingerea obiectivelor propuse, a 
declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii de astăzi 
cu Consilierul fiscal al OCED în cadrul Programului Inspectori 
Fiscali Fără Frontiere (IFFF), Bert Koster, și cu expertul pe termen 
lung al Agenției Fiscale Suedeze, Carina Silbo. 

 
Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://www.fisc.md/article.aspx?id=4381 

 
1.4 Ministerul Economiei a inițiat consultarea publică asupra 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 
 

Potrivit notei informative, proiectul dat de lege a fost elaborat întru 
implementarea noilor prevederi ale  Codului transporturilor rutiere 
nr.150 din 17 iulie 2014 (termenul licenței – 8 ani, noțiunea de 
copie conformă a licenței, etc.). 
Totodată, proiectul de lege prevede excluderea din lista genurilor 
reglementate prin licențiere a 3 genuri: - activitatea burselor de 
mărfuri; - confecționarea și distrugerea ștampilelor; - activitatea de 
depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit 
pentru cereale. Aceste măsuri corespund Foii de Parcurs privind 
acțiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în 
calea mediului de afaceri 2013-2014, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr.765 din 25 septembrie 2013, care în pct.4.1 prevede  
acțiunea de actualizare a listei licențelor și autorizațiilor existente, 
revizuirea acestora și eliminarea dublărilor pentru a asigura 
respectarea principiilor de bună reglementare. Data limită pentru 
comentarii: 16.01.2014 
Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2004 

1.5 Ministerul Finanțelor a inițiat consultarea publică asupra 
proiectului Indicațiilor metodice privind particularitățile 
contabilității în organizațiile necomerciale 
 

Proiectul a fost elaborat în baza prevederilor art.11 alin.(2) al Legii 
contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-34,  2004, art.61) şi în 
scopul reglementării specificului contabilității și raportării financiare 
a organizațiilor necomerciale din Republica Moldova, în contextul 
intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2014 – cu titlu de recomandare și 
din 1 ianuarie 2015 - obligatoriu a noilor Standarde Naționale de 
Contabilitate și a Planului general de conturi contabile. 
 
Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2002 

 
1.6 Ministerul Justiției a inițiat consultarea publică asupra 

proiectului legii pentru completarea legii cu privire la 
prevenirea și combaterea corupției nr.90 din 25.04.2008 

Autorul afirmă în nota informativă că realizarea prevederilor 
proiectului are drept scop identificarea cazurilor de corupție și 
contracararea fenomenului coruptibilității. Proiectul de lege în 
cauză a fost elaborat întru realizarea pct.207 din Planul de acțiuni 
al Guvernului pentru anul 2014, care vizează instituirea obligației 
de raportare a actelor de corupție, aplicabilă tuturor profesioniștilor 
din sectorul justiției. 

Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1989 

1.7 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  a 
inițiat consultarea publică a proiectului Hotărîrii de 
Guvern privind modificarea și completarea punctului 15 
din Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale 
autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012 
 

http://www.fisc.md/article.aspx?id=4381
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2004
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2002
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1989
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În conformitate cu argumentele autorului din nota informativă, o 
măsură importantă în privința combaterii corupției o reprezintă și 
transparența sectorului public. Aceasta a fost și motivul care a 
stat la baza elaborării Regulamentului cu privire la paginile oficiale 
ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr.188 din 3 aprilie 2012. Astfel, 
uniformizarea modelului-tip a paginilor oficiale ale Autorităților 
Publice Centrale dar și obligativitatea publicării a cît mai multe 
informații cu privire la activitatea autorităților publice centrale a 
ajutat la creșterea transparenței în procesul decizional. 
Data limită pentru comentarii: 16.01.2015. 
 

Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2014 

1.8 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor a 
inițiat consultarea publică asupra documentului 
normativ CP L.01.13-2014  Îndrumar metodic privind 
monitorizarea şi calcularea prețurilor medii la materiale 
pentru construcții 
 

Conform argumentelor autorului, expuse în nota informativă, 
prezentul document normativ este urmarea necesităţi de 
cunoaştere a preţurilor reale la materialele de construcţii, care 
constituie cea mai mare parte din costul construcţiei obiectelor.  
Această problemă se rezolvă prin formarea bazei electronice a 
preţurilor curente la resursele materiale de construcţii şi, ulterior, 
prin elaborarea şi editarea periodică a registrelor cu conţinut 
informaţional respectiv, ce ar lega domeniul de proiectare cu piaţa 
materialelor.  
În contextl dat, “Catalogul de preţuri medii pentru materiale de 
construcţii” este utilizat în politicа de investiţii în construcţii 
orientată spre majorarea eficienţei alocaţiilor bugetare de stat. 
Data limită pentru comentarii: 12.01.2015 

 
Articolul integral îl găsiți accesând linku:  

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1999 

 

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri 
 

2.1 Noul clasificator al profesiilor: au fost reduse 860 de 
meserii 

 
A fost prezentat noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica 
Moldova, care va înlocui Clasificatorul, aprobat încă în 1997. 
Potrivit, Ministerului Mincii, Protecției Sociale și Familiei, au fost 
reduse 860 de profesii, cum ar fi funcția de ministru de stat, prefect 
și au fost incluse alte 1750 de funcții noi, precum dezvoltator de 
pagini web, programator de animație, arhitect de aplicații.  
Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova fa fi pus în 
aplicare din 1 ianuarie 2015 și este obligatoriu pentru toți 
angajatorii, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

 
Articolul integral îl găsiți accesând linku:  

http://mbc.md/rom/news/social/noul-clasificator-al-profesiilor-au-
fost-reduse-860-de-meserii/ 

 
2.2 Proceduri simplificate prezentate de Serviciul Vamal în 

cadrul seminarului organizat de OSCE 
 
În perioada 24-30 noiembrie, o delegație din cadrul Serviciului 
Vamal al R. Moldova a participat la seminarul privind cooperarea 
între organele vamale şi mediul de afaceri în vederea realizării 
conceptului de operator economic autorizat (AEO) moderat de 
Misiunea OSCE în R. Moldova și experți pe cercetări vamale. 
Participanţi au fost reprezentanții administrațiilor vamale din Asia 
Centrală și Caucazul de Sud. 
Scopul seminarului a fost abordarea problemelor actuale în 
domeniul implementării conceptului AEO și dezvoltării unui mediu 
favorabil între organele vamale şi mediul de afaceri - titulari AEO. 
Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://www.customs.gov.md/index.php?id=4322 
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2.3 DECIS: Fermierii din Moldova vor exporta mai multe 
fructe în Uniunea Europeană 

 
Veste bună pentru agricultorii din ţara noastră. Parlamentul UE a 
adoptat, la 17 decembrie, proiectul de rezoluție privind 
facilitarea importurilor din Moldova. 
Moldova va putea exporta fără taxe în Uniunea Europeană 40 de 
mii de tone de mere și câte 10 mii de tone de struguri și de 
prune. 

Totodată, decizia va suplimenta preferințele comerciale oferite 
Moldovei în cadrul Zonei de Comerț Liber cu UE, prevăzute de 
Acordul de Asociere.  

Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://www.publika.md/decis--fermierii-din-moldova-vor-exporta-
mai-multe-fructe-in-uniunea-europeana_2192091.html 

 
 
 

2.4 Moldova a urcat 13 locuri în ratingul celor mai favorabile 
țări pentru dezvoltarea afacerilor 

 
Republica Moldova a urcat timp de un an 13 poziții în ratingul 
țărilor celor mai favorabile pentru dezvoltarea afacerilor, întocmit 
de revista financiar-economică americană „Forbes". Astfel, 
Moldova ocupă în clasament locul 75 din 146 de state, informează 
NOI.md. Țara noastră se plasează în clasament între Rwanda și 
Cabo Verde, depășind Ucraina, Rusia, India, Brazilia, China și alte 
țări mai dezvoltate economic. 

Printre fostele republici sovietice cel mai bine se poziționează 
Estonia - locul 22, Lituania - 24, Letonia - 36, Georgia - 47, 
Armenia - 56, Azerbaidjanul - 60, Kazahstanul - 65. Rusia ocupă 
locul 91, Ucraina - 88, România - 41, SUA - locul 18. 

Cea mai favorabilă țară pentru dezvoltarea afacerilor în versiunea 
Forbes a fost desemnată Danemarca. Pe locurile doi și trei se află 
Hong Kongul și Noua Zeelandă. 

Articolul integral îl găsiți accesând linku:  
http://www.noi.md/md/news_id/53332 

 
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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