
În perioada 1 – 30 aprilie 2015, 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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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  
 
2.1 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice proiectul 

Hotărîrii Guvernului privind „modificarea şi completarea 
anexelor nr. 1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din  
18.06.2012”  

 
2.2  Serviciul Vamal a supus consultărilor publice:  

1) Ordinul Serviciului Vamal ”Cu privire la modificarea 
Ordinului Serviciului Vamal nr.480-O din 18.12.2006 cu 
privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei 

vamale în detaliu” 

2) Ordinul Serviciului Vamal ”Privind aprobarea modificărilor 
şi completărilor la Ordinul Serviciului Vamal nr.63-O din 
11.01.2013 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice 
privind realizarea controlului ulterior prin audit post-

vămuire şi reverificarea  declarațiilor vamale” 

2.3 Serviciul Vamal a inițiat elaborarea proiectului Hotărîrii de 
Guvern cu privire la aprobarea completărilor și modificărilor 
ce se operează în Regulamentul de aplicare a destinaţiilor 
vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005  

2.4  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a supus 
consultărilor publice proiectul Hotărîrii Guvernului “Cu privire 
la modul de repartizare a mijloacelor fondului de 

subvenţionare a producătorilor agricoli”  
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I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei 
Naţionale de Business    2012 – 2013 

1.1 Declaraţia de poziţie a ANB 

cu privire la politica bugetar-

fiscală pentru anul 2015 

Joi, 9 aprilie, Consiliul Strategic al 

ANB și reprezentanții mediului de 

afaceri au susținut o Conferință de 

presă privind decizia Guvernului de 

a-și asuma responsabilitatea pentru 

bugetul de stat 2015.  

Astfel, Agenda Naţională de Business, prin reprezentanţii săi – asociaţiile 
de afaceri – îşi exprimă profunda indignare în legătură cu modul de elabora-
re şi adoptare a unor legi fundamentale pentru societate şi comunitatea de 
afaceri, aşa ca cele referitoare la bugetul de stat, politica bugetar-fiscală 
pentru anul 2015 şi altele conexe. 
 
În fiecare an, conţinutul acestor legi fundamentale şi procesul ce însoţeşte 
elaborarea şi adoptarea acestora au fost obiectul criticii din partea societăţii 
civile din cauza nerespectării de către autorităţi a mai multor norme legale.  
Pentru a citi textul integral al Declarației de poziție, accesați aici.  
 

1.2 Agenda Națională de Business  - un model internațional la capito-

lul promovării Dialogului Public Privat  

Conform Raportului anual (2015) al CIPE (Center for International Private 
Enterprise), Agenda Naținală de Business (ANB) este recunoscută drept o 
istorie de succes la capitolul promovării Dialogului Public-Privat. În articol se 
descriu toate activitățile întreprinse de ANB în realizarea obiectivelor sale, 
fapt ce poate servi un model de urmat pentru mediul de afaceri din alte țări 
ce se confruntă cu astfel de probleme.  
 
De asemenea, în raport se menționează despre colaborarea ANB cu Gu-
vernul, în special, Ministerul Economiei, care a preluat aproximativ jumătate 
din prioritățile propuse de ANB. 
Raportul poate fi găsit la pagina 20  aici. 

 

http://business.viitorul.org/press/declaraia-de-poziie-a-anb-cu-privire-la-politica-bugetar-fiscal-pentru-anul-2015-434.html
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/CIPE%20AR%20Final_R1.pdf
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Despre rezultatele ANB, CIPE a mențio-
nat anterior într-un alt articol, semnat de 
Teodora Mihaylova, care spune despre 
IDIS ‖Viitorul‖ și rețeaua ANB că au reu-
șit într-un termen scurt să instituționali-
zeze o cultură a dialogului public privat 
în Republica Moldova. Lecțiile cheie din 
această experiență sunt faptul că Agen-
da Națională de Business a reușit să 
mobilizeze sectorul privat pentru a identi-
fica barierele din calea businessului și să 
ofere un cadru de priorități și recoman-
dări specifice pentru îmbunătățirea cli-
matului de afaceri.  

 
 

În al doilea rând, dialogul public-privat bazat pe legislația existentă creează 
un spațiu în care funcționarii publici și reprezentanții mediului de afaceri ar 
putea lucra împreună pentru a alinia prioritățile guvernamentale și ale secto-
rului de afaceri.  

 
 

În cele din urmă, rețeaua ANB elaborează anual rapoarte de monitorizare și 
evaluare, ceea ce trage guvernul la răspundere pentru ritmul și calitatea 
reformelor în Republica Moldova. 
Varianta integrală a articolului poate fi accesată aici  

 
 

Center for International Private Enterprise  (CIPE) consolidează democrația 
în întreaga lume prin susținerea  mediului de afaceri privat și reformelor 
orientate spre piață. CIPE este una dintre cele patru institute de bază ale 
National Endowment for Democracy.  
 
Din anul 1983, CIPE colaborează cu oameni de afaceri, politicieni și jurna-
liști pentru a construi instituțiile civice vitale pentru o societate democratică 
în zeci de țări din întreaga lume. 

 
 

În Republica Moldova, CIPE susține mediul de afaceri prin intermediul 
Agendei Naționale de Business (ANB) care a fost instituită la inițiativa IDIS 
‖Viitorul‖, cu suportul CIPE, la sfârșitul anului 2007.  
 

http://www.cipe.org/publications/detail/public-private-dialogue-moldova


1.2 Agenda Locală de Business - intensificarea dialogului public-privat 

la nivel local  

Agenda Națională de Business (ANB)/IDIS ‖Viitorul‖, în cooperare cu Came-
ra de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a organizat la 16 aprilie a.c. 
atelierul de lucru Agenda Locală de Business (ALB) – intensificarea dialogu-
lui public-privat la nivel local, în incinta CCI a RM. 
  
Atelierul de lucru a avut drept scop instruirea colaboratorilor din cadrul filia-
lelor Camerei de Comerț și Industrie pentru a spori gradul de înțelegere și 

susținere a reformelor demo-
cratice și economice din secto-
rul privat la nivel național și 
local din Moldova prin interme-
diul instrumentelor de 
advocacy.  

 
 

Atelierul a fost organizat într-un 
format interactiv, cu exemple 
practice și studii de caz, fiind 
puse în discuție mai multe plat-
forme, formate și instrumente 
de advocacy. De asemenea, 

participanții au abordat subiecte privind transparența decizională la nivel 
local și identificarea lacunelor; dialogul la nivel local în comparație cu cel 
național; situația curentă și problemele identificate; structura DPP local: ob-
iective, precondiții, participanți și procese.  
 
 

Totodată, în cadrul evenimentului au fost analizate documentele cu privire la 
transparența procesului decizional în cadrul autorităților administrației publi-
ce locale și avizul ANB cu privire la legea Ghișeului unic. Formatori în cadrul 
evenimentului au fost Carmen Stănilă, consultant la Center for International 
Private Enterprise, Tatiana Lariușin, coordonator al Agendei Naționale de 
Business, Viorel Pîrvan, expert juridic,și Ion Tornea, expert economic al IDIS 
‖Viitorul‖. 
 
 

Reamintim, Camera de Comerț și Industrie și IDIS ‖Viitorul„ au semnat un 
Acord de colaborare cu scopul de a promova un mediu favorabil, stabil şi 
modern de afaceri în Republica Moldova.  
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În acest context, a fost lansată Agenda Locală de Business (ALB) în cele 10 
filiale ale CCI, care acoperă întregul teritoriu al țării, urmând să dețină în 
acest proces rolul central de coagulare a asociațiilor de business la nivel 
local și de a stabili un dialog constructiv cu autoritățile publice locale. 
 
Pentru a citi comunicatul de presă privind semnarea Acordului de cooperare 
între CCI și IDIS ‖Viitorul‖, accesați aici 
 
1.4 Transparența decizională în administrația publică locală: decizii 

mai bune, în interesul tuturor 

Agenda Națională de Business (ANB) și IDIS ‖Viitorul‖ au organizat joi, 30 
aprilie,  masa rotundă cu genericul ”Transparența decizională în adminis-
trația publică locală: decizii mai bune, în interesul tuturor”.  La discuții 
au participat reprezentanți ai administrației publice locale, dar și centrale, 
juriști, experți în domeniul transparenței decizionale, membri ai asociațiilor 
de business și reprezentanți ai mass-media.  

Expertul ANB/IDIS, Viorel Pîrvan, a făcut o incursiune în cadrul legal națio-
nal și standardele internaționale și, alături de cei prezenți, a analizat de ce 
Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008 nu 
se implementează suficient la nivel local. 
 
Alte aspecte care au fost discutate fac referire la următoarele: 
 
1. Cauzele principale care duc la aplicarea selectivă și fragmentară a trans-
parenţei în procesul decizional de către autoritățile administrației publice 
locale. 
 
2. Soluții pentru transparentizarea procesului decizional și, în mod special, 
procesul de elaborare, aprobare, administrare a bugetelor locale. 
 
3. Instrumente legale prin care pot fi responsabilizaţi şi sancţionaţi funcţio-
narii şi aleşii locali ce nu respectă obligațiile ce țin de transparența în proce-
sul decizional. 
 
Citiți aici comunicatul de presă. 
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1.5 ANB participă la audierile publice din cadrul Comisiei Parlamentare 

Economie, Buget și Finanțe 

La 22 aprilie 2015, Ion Butmalai și Viorel PÎîrvan, reprezentanți ai ANB, au 
participat la ședința organizată de Comisia Parlamentară Economie Buget 
și Finanțe, unde au fost discutate o serie de proiecte de legi. Astfel, unul din 
proiectele de lege ce reprezintă un interes major pentru mediul de afaceri 
este cel sub nr. 222 cu privire la Societățile pe acțiuni. 

 

ANB și-a propus monitorizarea acestui proiect de lege și va veni cu propu-
neri pentru îmbunătățirea și creșterea gradului de reprezentativitate a aces-
tei legi. 
 
1.6 Numărul actelor obligatorii necesare vămuirii redus până la 3, iar 

reglementările de import/export vor fi unificate într-o baza de date  

 

Prim-ministrul, Chiril Gaburici, în urma consultărilor cu reprezentanții Consi-
liului Economic, a solicitat crearea unui grup de lucru care să întreprindă 

acțiuni pentru simplificarea procedurilor 
de import/export. 
 
Informația despre toate actele permisi-
ve (certificate, licențe, autorizații) nece-
sare importului/exportului va fi mai ac-
cesibilă prin accesarea unei baze de 
date automatizate - TARIM (Tariful Va-
mal Integrat al Republicii Moldova), 
care este gestionată de Serviciul Va-
mal. 
  

 
Găsiți aici articolul integral.   
 
Comentariu: Simplificarea procedurilor vamale şi reducerea numărului 
de documente necesare pentru efectuarea exportului se numără prin-
tre cele 13 priorităţi ale ANB 2012-2013 în domeniile fiscal şi vamal. 
ANB a înaintat soluţii în acest sens încă în anul 2011, multe dintre care 
au fost incluse ulterior în Planurile de acţiuni ale Guvernului sau Foaia 
de parcurs pentru eliminarea constrângerilor în calea derulării afaceri-
lor. Cu toate acestea, toate rapoartele de monitorizare ale ANB au 
semnalat doar un progres parţial în implementarea 
acestor soluţii. 

Sursa foto: http://www.capital.ro/ 
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1.7 Schimbări! Pentru a fi plătitor TVA nu va mai trebui să ai vânzări 
de  100 000 lei 

 
Proiectul Politicii Bugetar Fiscale pentru anul 2015 vine cu schimbări în 
ceea ce privește posibilitatea de a deveni plătitor TVA. 
 
În nota informativă a proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul curent 
se prevede „acordarea posibilităţii înregistrării benevole în calitate de con-
tribuabil al TVA, în cazul în care agentul economic intenţionează să efec-
tueze livrări impozabile de mărfuri şi servicii, cu excluderea plafonului ac-
tual de înregistrare de 100 000 lei". 
 

Pentru a citi articolul integral, accesați aici .  
 

Comentariu: După cum menţionam şi în ediţia precedentă a buletinu-

lui, prevederea de eliminare a pragului de 100 mii lei pentru înregis-

trarea benevolă în calitate de plătitor de TVA, inclusă în politica bu-

getar-fiscală pentru anul 2015, adoptată prin asumarea răspunderii 

de către Guvern, reprezintă o iniţiativă a ANB încă din anul 2009, rei-

terată şi în ANB 2012-2013.  

 

 

1.8 TVA-ul restituit în 10 zile, pentru utilizatorii serviciului e-Factura  

Agenții economici care utilizează serviciul e-Factura vor putea să restituie 
TVA în termeni restrânși. Această măsură este pusă în aplicare pentru a 
motiva agenții economici să utilizeze acest serviciu. Procedura de restitui-
re a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) va fi simplificată și va fi aplicată 
doar agenților economici ce utilizează sistemul informațional de evidență a 
facturilor electronice (e-Factura).  

Astfel, aceștia vor beneficia de reducerea termenului în care taxa este 
restituită (de la 30 zile până la 10 zile). Noile reglementări urmează să fie 
prezentate Guvernului spre aprobare până în data de 15 mai 2015. 

Pentru a citi articolul integral, accesați aici.   
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1.9 FMI vine în Moldova la sfârşitul lunii mai. Vor începe negocierile 
pentru un program de finanţare  

 

„Noi aşteptăm o misiune de la FMI, în perioada lunii mai. Ei trebuie să vină 
şi să pornim negocierile, un program nou dintre FMI şi Republica Moldo-
va―, a declarat ministrul Economiei, Stephane Bride, citat de Publika TV. 

 

Precedentul program 
de finanţarea cu Fondul Monetar 
Internaţional a expirat în 2013. 
Atunci, ţara noastră a beneficiat 
de asistenţă financiară 
de aproximativ 566 de milioane 
de dolari. 
Anterior, reprezentanţii Fondului 
au declarat că instituţia este 
pregătită să semneze un nou 
acord de finanţare cu ţara noas-

tră pe un termen de 15 luni. 
Sursa: realitatea.md  

 

1.10 Moldova a redus exportul cu 16,7%, iar importul cu 22% 

Agenţii economici din Moldova au exportat în ianuarie-februarie mărfuri 
în valoare de $313,3 milioane sau cu 16,7% mai puţin faţă de perioada simi-
lară din 2014. Totodată, livrările peste hotare, de produse autohtone s-au 
redus cu 29,6% — pînă la $220,5 milioane. Cu 29,7% s-a redus reexpor-
tul — pînă la $92,8 milioane, informează agenţia „Infotag― cu referire la-
 Biroul Naţional de Statistică (BNS). 

Două treimi din export au revenit ţărilor Uniunii Europene — $210,8 mil. 
(+6,7%). În CSI, livrările, dimpotrivă, s-au redus practic dublu — pînă la-
 $62,4 mil. Principalul consumator de mărfuri moldoveneşti a devenit Româ-
nia — $63,6 mil. (+18,4%), urmată de Italia — $39,6 mil. (-10,7%). 

Pentru a citi articolul integral, accesați aici.  
 

Sursa foto: revistamercado.do 
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  
 
2.1 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice proiectul 

Hotărîrii Guvernului privind „modificarea şi completarea anexelor 
nr. 1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din  18.06.2012”  

 
În conformitate cu nota informativă, respectivul proiect de hotărâre a Guver-
nului urmează a fi un act normativ consolidat, care va insera toate proiectele 
de parteneriat public-privat propuse spre inițiere, inclusiv cele aprobate se-
parat de către Guvern. 

 

Scopul elaborării prezentei Hotărâri de Guvern este evidenţierea sectoarelor 
și proiectelor de infrastructură publică de interes naţional propuse spre dez-
voltare prin parteneriat public-privat, precum şi utilizarea eficientă a patrimo-
niului public. Astfel, prin unificarea listei propunerilor de proiecte de partene-
riat public-privat se creează o viziune clară a potenţialelor proiecte de parte-
neriat public-privat la nivel naţional. 
 
Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat aici.   
 
2.2 Serviciul Vamal a supus consultărilor publice:  

 

1) Ordinul Serviciului Vamal ”Cu privire la modificarea Ordinului Servi-

ciului Vamal nr.480-O din 18.12.2006 Cu privire la aprobarea Metodolo-

giei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu”  

2) Ordinul Serviciului Vamal ”Privind aprobarea modificărilor şi com-

pletărilor la Ordinul Serviciului Vamal nr.63-O din 11.01.2013 „Cu privi-

re la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea controlului 

ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea  declarațiilor vamale” 

Aceste norme vor asigura diminuarea cheltuielilor legate de derularea con-

troalelor ulterioare la agenţii economici or, conform noului principiu de cu-

loar albastru, se va permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea 

controlului documentar şi fizic, cu efectuarea în baza principiului selectivității 

controlului ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale. 
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Potrivit autorului, necesitatea elaborării prezentelor acte rezidă în angaja-
mentele asumate de către Republica Moldova prin intermediul Acordului de 
Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, 
pe de altă parte, din  27.06.2014, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 
(privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu cea a UE pe domeniul 
vamal).  
 
Autorul menționează că prevederile normative propuse spre elaborare vor fi 
promovate întru racordarea legislaţiei vamale la standardele internaţionale 
(Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare), cu 
scopul de a fi respectate normele de transparenţă  şi consecutivitate, toto-
dată asigurîndu-se un nivel de control vamal suficient (dar nu excesiv)  pen-
tru protejarea intereselor economice ale statului.   
 
Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat aici. 
 
2.3 Serviciul Vamal a iniția elaborarea proiectului Hotarîrii de Guvern 

cu privire la aprobarea completărilor și modificărilor ce se operea-
ză în Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de 
Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guver-
nului nr. 1140 din 02.11.2005  

 
Potrivit autorului, proiectul are drept scop reducerea numărului de acte ne-
cesare vămuirii mărfurilor importate/exportate în vederea simplificării comer-
țului extern și armonizării cu practicile internaționale în domeniu.  
 
Proiectul propune stabilirea unui număr minim de acte obligatorii, solicitate 
în procesul de vămuire a mărfurilor și mijloacelor de transport și se bazează 
pe analiza practicilor altor state (conform Raportului Băncii Mondiale Doing 
Business), precum și legislația UE (Regulamentul CEE nr. 2454/93 privind 
aplicarea Codului Vamal Comunitar, art. 218).  

 
Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat aici. 
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2.4  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a supus consultări-

lor publice proiectul Hotărîrii Guvernului “Cu privire la modul de 

repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producători-

lor agricoli”  

Autorul propune acceptarea de către Guvern a repartizării mijloacelor fon-
dului de subvenţionare a producătorilor agricoli în sumă de 610 milioane de 
lei, dintre care 110 milioane de lei din contul Programului Uniunii Europene 
„ENPARD Moldova  – Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală: 
ENI/2014/034-128‖.  
 
Conform proiectului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coor-
donare cu Ministerul Finanţelor, vor fi învestite cu dreptul de distribuire a 
mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.  
 
În acest sens, prin prezentul proiect se propune aprobarea Regulamentului 
privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a pro-
ducătorilor agricoli; Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionea-
ză, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2015, pri-
mele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie; Lista 
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare 
se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe 
anul 2015, primele de asigurare. 

 
Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat aici. 

 

Acest material v-a fost oferit de IDIS şi ANB cu sprijinul financiar din 

partea CIPE 

Platforma comună de susţinere a 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 dome-

niul reglementării activităţii de afaceri în Moldova. 
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