
În perioada 1 – 31 mai 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. 

AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS  

BULETIN INFORMATIV 
Nr. 70 

 

Chișinău, 2015 

noutăţi legislative şi alte ştiri relevante 

01.05.2015 – 31.05.2015 

 



AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS  

pag. 2 

Sumar: 
I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de 
Business    2012 – 2013 
 
1.1 Serviciul Vamal reduce numărul de acte necesare vămuirii 

mărfurilor 
 
1.2 Votat în prima lectură: toate prevederile noi cu privire la taxe și 

impozite vor intra în vigoare la 6 luni de la adoptare 
 
1.3 Ministerul Economiei încurajează mediul de afaceri să participe 

la proiectele de sporire a competitivității în cadrul programului 
COSME  

 
1.4 Guvernul a aprobat fondul de subvenționare pentru agricultori 
 
1.5 Producătorii mici de fructe din Moldova vor primi 12 milioane de 

dolari SUA de la Banca Mondială 
 
1.6 BNM prognozează pentru acest an o rată a inflaţiei de 8,1% 
 
1.7 Soluția Ministerului Finanțelor pentru acoperirea deficitului 

bugetar 
 
1.8 Camera de Comerţ şi Industrie va crea un centru de mediere 

pentru agenţii economici 
 

 

 

 

 

 

 



pag. 3 

AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS  

II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  
 
2.1 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 
din 25 iulie 2014  

 
2.2 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice proiectul 

legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 
Acest proiect de lege are ca scop modificarea şi completarea 
Legii nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de 
acreditare şi de evaluare a conformităţii şi Legii nr. 160 din 
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii 

de întreprinzător  

2.3 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice proiectul 
legii pentru modificarea și completarea Legii nr.282-XV din 22 
iulie 2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor 

prețioase 

2.4 Ministerul Justiției a remis spre examinare Guvernului 
proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative, care vizează Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 
2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali şi Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător 

2.5 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor a supus 
consultărilor publice proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire 
la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale 
Guvernului”. În mod principal se propun modificări și 
completări în Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 

cu privire la controlul de stat al calității în construcții  
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I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei 
Naţionale de Business    2012 – 2013 

1.1  Serviciul Vamal reduce numărul de acte necesare vămuirii 

mărfurilor 

Ca rezultat al modernizării Sistemului vamal pe parcursul ultimelor ani și a 

proceselor implementate în vederea racordării activității vamale la standar-

dele internaționale, a devenit posibil astăzi, să fie făcut încă un pas impor-

tant în direcția facilitării comerțului internațional. Astfel, Membrii Cabinetului 

de Miniștri la inițiativa Serviciului vamal au aprobat modificările în Hotărîrea 

Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, care prevede reducerea pînă la 3 a 

numărului de acte solicitate pentru declararea mărfurilor în vamă. 

Noile reglementări prevăd că declarația vamală se va depune organelor 

vamale fiind însoțită de doar 3 acte obligatorii: 1) factura (invoice) 2) docu-

ment de transport 3) actul permisiv, dacă pentru mărfurile declarate legisla-

ția prevede prezentarea unor licențe sau autorizații.  

Varianta integrală a articolului poate fi accesată aici 

Comentariu:  Simplificarea procedurilor vamale şi reducerea numărului de 

documente necesare pentru efectuarea exportului se numără printre 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 afacerilor. Cu toate acestea, 

toate rapoartele de monitorizare ale ANB au semnalat doar un progres 

parţial în implementarea acestor soluţii. 

 

1.2 Votat în prima lectură: toate prevederile noi cu privire la taxe și impozite 

vor intra în vigoare la 6 luni de la adoptare 

Parlamentul a adoptat un proiect de lege în prima lectură de modifica-

re a Codului Fiscal.  Potrivit noilor prevederi, stabilirea unor taxe și 

impozite generale de stat  sau locale intră în vigoare după 6 luni  

http://customs.gov.md/index.php?id=4570
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de la publicarea acestora în Monitorul Oficial. Proiectul este înaintat de un 
grup de deputați comuniști, informează Agora.  
Potrivit notei de argumentare a proiectului, această normă va avea un im-
pact benefic asupra planificării businessului, păstrarea și crearea locurilor 
noi de muncă, precum și stabilirea unor relații armonioase de parteneriat 
dintre stat și agenți economici.  
Proiectul a fost adoptat în prima lectură cu voturile PSRM, PCRM și PD.  
 
Varianta integrală a articolului poate fi accesată  aici. 
 
Comentariu: Asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii legislaţiei fiscale este o iniţia-
tivă înaintată de  ANB încă în anul 2011. Însă, spre deosebire de proiectul votat 
în primă lectură de către Parlament, ANB a propus anunţarea tuturor modificări-
lor la legislaţia fiscală, care pot influenţa  activitatea de întreprinzător (şi nu doar 
a celor care introduc noi taxe şi impozite), şi consultarea acestora cu societatea 
civilă cu cel puţin 6 luni înainte de adoptarea acestora. 

 
1.3 Ministerul Economiei încurajează mediul de afaceri să participe 
la proiectele de sporire a competitivității în cadrul programului 
COSME  
 

Ministerul Economiei informează 
autoritățile publice, asociațiile de 
business, organizațiile neguverna-
mentale, IMM-urile și alte entități 
eligibile despre posibilitatea aplică-
rii la proiectele disponibile în cadrul 
Programului COSME privind creș-
terea competitivității IMM-urilor din 
domeniul turismului, sportului, patri-
moniului natural și cultural, servicii-
lor creative pentru mărfurile de larg 
consum ș.a. Apelurile sunt valabile pentru perioada iunie-iulie 2015. 
  
Proiectul privind susținerea creșterii competitive și durabile a întreprinderilor 
din sectorul turistic este deschis pentru aplicații până la 30 iunie 2015 și are 
drept scop consolidarea competitivității și durabilității sectorului turistic euro-
pean prin încurajarea extinderii sezonului turistic, prin diversificarea produ-
selor turistice și prin sporirea accesibilității acestora.  

 
 

http://agora.md/stiri/8770/votat-in-prima-lectura-toate-prevederile-noi-cu-privire-la-taxe-si-impozite-vor-intra-in-vigoare-la-6-luni-de-la-adoptare
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0


Apelul din acest an are trei teme: 1. creșterea fluxurilor turistice în sezoane-
le mici/medii pentru persoanele în vârstă și tineri, 2. diversificarea ofertei 
turistice a UE prin promovarea produselor turistice tematice transnaționale, 
3. sporirea accesibilității turismului prin îmbunătățirea accesului la servicii 
pentru turiștii cu nevoi speciale. 
 
La acest proiect, pot aplica consorții de minimum 5 parteneri din cel puțin 4 
țări eligibile diferite (atunci când aplică pentru Tema 1 și/sau 2) sau cel puțin 
2 țări eligibile diferite (atunci când aplică pentru Tema 3). Consorțiul trebuie 
să întrunească cel puțin două IMM-uri din sectorul turismului, o autoritate 
publică națională sau regională/locală și o asociație sau o organizație din 
domeniul de tineretului sau persoanelor în etate (numai pentru TEMA 1). 
 
 Proiectul de promovare a destinaţiilor europene de excelenţă EDEN 
(”European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations 
and awareness raising”) a lansat apelul de aplicații până pe 25 iunie 2015. 
Proiectul promovează modele de dezvoltare a turismului durabil în Uniunea 
Europeană și se bazează pe concursuri naţionale în cadrul cărora este se-
lectată câte o „destinaţie turistică de excelenţă” în fiecare ţară participantă. 
Prin selectarea destinaţiilor, EDEN pune accentul pe valorile, diversitatea şi 
trăsăturile comune ale destinaţiilor turistice europene. 
 
La acest proiect poate aplica autoritatea națională sau regională responsabi-
lă de turism din una dintre țările selectate ca ”Destinație europeană de exce-
lență” (EDEN) în cererile de propuneri lansate în perioada în 2007-2014. 
 De asemenea, în cadrul programului COSME mai sunt active următoarele 
proiecte: 

 ProiectulStimularea competitivității industriilor culturale și creative 

pentru creștere și locuri de muncă (Boosting the competitiveness of 
cultural and creative industries for growth and jobs) este deschis pen-
tru aplicare de Agenția Executivă pentru IMM-uri până pe 8 iunie 
2015; 

 Proiectul Capacităţi de inovare bazate pe proiectare la IMM-urile eu-

ropene (Capabilities for design-driven innovation in European SMEs) 
deschis până la 18 iunie 2015; 

 Studiu privind costuri de conformitate fiscală pentru IMM-uri (Study on tax 

compliance costs for SMEs) deschis până la 15 iulie 2015. 
 

Varianta integrală a articolului poate fi accesată  aici. 
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https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/1951/boosting-competitiveness-cultural-and-creative-industries-growth-and-jobs
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/1951/boosting-competitiveness-cultural-and-creative-industries-growth-and-jobs
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/1946/capabilities-design-driven-innovation-european-smes
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/1946/capabilities-design-driven-innovation-european-smes
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/1888/study-tax-compliance-costs-smes
http://www.mec.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-incurajeaza-mediul-de-afaceri-sa-participe-la-proiectele-de-sporire


1.4 Guvernul a aprobat fondul de subvenționare pentru agricultori  
 
Regulamentul 
privind subvențio-
narea agricultorilor 
pentru anul curent 
a fost în sfârșit, 
aprobat ieri la șe-
dința executivului. 
În acest fel, Gu-
vernul și-a respec-
tat unul dintre an-
gajamentele asu-
mate în cadrul întrevederii cu reprezentanții agricultorilor. În acest an, buge-
tul subvențiilor este de 610 milioane de lei, inclusiv 110 milioane de lei din 
contul programului ENPARD al Uniunii Europene. 
 
Potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ion Sula, 230 de mili-
oane de lei sunt destinate pentru subvenționarea investițiilor din anul trecut. 
Pentru prima dată, în acest an, acordarea subvențiilor va fi plafonată pentru 
producătorii agricoli la 2,5 milioane de lei, iar pentru cooperative - până la 4 
milioane de lei. Totodată, documentul stabilește mai multe plafoane de sub-
venționare, cum ar fi stimularea creditării a cel mult 100 de mii de lei sau 
asigurarea riscurilor până la 300 de mii de lei. De asemenea, Regulamentul 
conține măsuri de sprijin prioritare: infrastructura post-recoltare, unde plafo-
nul este de 2,5 milioane de lei, construcția serelor - 2 milioane de lei.  
 
Varianta integrală a articolului poate fi accesată  aici. 
 

1.5 Producătorii mici de fructe din Moldova vor primi 12 milioane 
de dolari SUA de la Banca Mondială 

 
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat o finanțare adiți-
onală în sumă de 12 milioane dolari SUA pentru Republica Moldova în ca-
drul proiectului Agricultura competitivă. Banii vor fi oferiţi producătorilor mici 
în vederea atenuării dificultăților cu care se confruntă în exportul producției 
către Rusia, informează MOLDPRES, cu referire la un comunicat de presă 
al instituţiei financiare internaţionale.  
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http://mbc.md/rom/news/politics/guvernul-a-aprobat-fondul-de-subvenionare-pentru-agricultori/


Federaţia Rusă a introdus interdicţii la exporturile unor produse agricole și 
alimentare din Moldova în anii 2013 și 2014. Cei mai afectaţi au fost produ-
cătorii de vinuri şi soiuri de vară de mere și prune. Anterior, aproximativ 30 
la sută din exporturile vitivinicole ale țării, estimate la 35 milioane dolari 
SUA, 93 la sută din exporturile de mere, estimate la 43,7 milioane dolari 
SUA și 80 la sută din exporturile de prune, estimate la 21,1 milioane dolari 
SUA, erau direcționate spre Federația Rusă.  
 
Din suma de 12 milioane dolari SUA vor fi oferite granturi de compensare 
producătorilor mici de mere, prune și struguri, cu terenuri mai mici de 15 
hectare, care au comercializat în 2014 producția lor pentru procesare pe 
piața internă. Aceste granturi vor compensa circa 50 la sută din diferența 
dintre prețul normal estimat și prețul de vînzare pentru procesare în 2014.  
 
Varianta integrală a articolului poate fi accesată  aici. 
 

1.6 BNM prognozează pentru acest an o rată a inflaţiei de 8,1%  
 
Pentru prima dată în ultimele 12 se-
mestre inflaţia a ieşit din coridorul de 
5%, a declarat joi în cadrul unei confe-
rinţe de presă în care a fost prezentat 
„Raportul asupra inflaţiei”,  Dorin 
Drăguţanu, guvernatorul Băncii Naţio-
nale a Moldovei (BNM).   
 
BNM a revizuit în creştere prognozele 
asupra inflaţiei pentru 2015 şi 2016. 

Astfel, pentru anul în curs BNM prognozează o rată a inflaţiei de 8,1%, cu 
2,3 puncte procentuale mai mult faţă de prognoza stabilită în ianuarie. În 
2016, rata anuală a inflaţiei va înregistra valoarea de 6,4%, în creştere cu 
0,3 p.p. decât s-a estimat anterior. Factorii care au influenţat creşterea pro-
gnozei inflaţiei sunt deprecierea peste aşteptări a  monedei naţionale. 
 
Guvernatorul a declarat că anul trecut inflaţia medie a fost de 5,1%. 
În luna martie rata inflaţiei a fost de 7,4%, iar ritmul de creştere a preţurilor 
a atins în martie 10,6% faţă de 6,3% în decembrie 2014. 
 
Varianta integrală a articolului poate fi accesată aici. 
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http://moldpres.md/news/2015/05/20/15003353
http://sputnik.md/moldova/20150507/47070.html


1.7 Soluția Ministerului Finanțelor pentru acoperirea deficitului 
bugetar  

 
Ministerul Finanțelor a ela-

borat un proiect de modifi-

care a Legii cu privire la 

datoria publică și garanțiile 

de stat. Modificarea, pe cât 

de ordinară ar părea, fiind 

vorba de câteva cuvinte 

introduse în legislație, pe 

atât de riscantă ar fi, în caz 

de aplicare.  

 

În prezent, conform legii, 

pentru finanțarea deficitului bugetar, statul se poate împrumuta extern și 

intern. În caz de împrumuturi interne, acestea pot fi contractate doar în 

monedă națională, adică în lei, sub formă de hârtii de valoare de stat, prin-

cipalii creditori ai statului fiind băncile, completate la rândul lor și de alți 

investitori privați. 

 

Acum Ministerul vine cu inițiativa ca aceste împrumuturi interne să poată fi 

contractate și în hârtii de valoare în valută străină. Motivul acestei schim-

bări nu este nici pe departe dorința de dezvoltare a pieței financiare inter-

ne, ci necesitatea finanțării deficitului bugetar, enorm în anul acesta - de 

circa 4 mlrd. Lei. 

 

„Elaborarea prezentului proiect de lege derivă din necesitatea identificării 

unor surse suplimentare de susținere a bugetului de stat în contextul nece-

sarului de mijloace financiare pentru acoperirea decalajului de casă pentru 

finanțarea ritmică a cheltuielilor bugetare”, se menționează în Nota Infor-

mativă a proiectului de lege. 

 

Varianta integrală a articolului poate fi accesată  aici. 
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http://agora.md/stiri/8336/solutia-ministerului-finantelor-pentru-acoperirea-deficitului-bugetar


1.8 Camera de Comerţ şi Industrie va crea un centru de mediere 
pentru agenţii economici 

 
Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii Moldova va crea 
un centru de mediere pentru agenţii economici, cu suportul Băncii Europene 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în cadrul proiectului de reforme 
a sectorului justiţiei, notează agenţia „Infotag“ cu referire la CCI. 
 
Iniţiativa este axată pe extinderea ofertei de servicii juridice pentru membrii 
camerei, va permite soluţionarea litigiilor între oameni de afaceri, fără 
a apela la instanţele de judecată. Sectoarele cheie pe care se va axa iniţial 
centrul de mediere sînt industria alimentară, comerţul şi construcţiile. 
 
„Apelînd la serviciile centrului de mediere, agenţii economici vor putea solu-
ţiona conflictele pe cale de imparţialitate şi confidenţialitate, fiind ajutaţi de 
un mediator. Astfel, aceştia vor economisi timp şi vor evita stresul generat 
de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată. Serviciul de mediere permi-
te, de regulă, soluţionarea conflictului în doar cîteva ore şi, pe de altă parte, 
cei implicaţi evită astfel să-şi facă publică problema într-o sală de judecată“, 
consideră preşedintele CCI, Valeriu Lazăr. 
 
Directorul executiv al centrului va participa la constituirea şi promovarea 
acestuia, precum şi la administrarea cazurilor de mediere. Responsabilităţi-
le candidatului vor include implementarea strategiei de dezvoltare, gestiona-
rea unei mici echipe de angajaţi, asigurarea sustenabilităţii financiare 
a centrului, monitorizarea, raportarea şi menţinerea relaţiilor cu membrii 
CCI. 
 
CCI a declarat deschis concursul pentru ocuparea funcţiei de director exe-
cutiv al centrului. 
 
Varianta integrală a articolului poate fi accesată  aici. 
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http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-camera-de-comert-si-industrie-va-crea-un-centru-de-mediere-pentru-agentii-economici/


 
2.1 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea finanţe-
lor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25  
2014  

 
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultare publică proiectul 
de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea 
aducerii în concordanţă cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii buge-
tar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. 
 
Prezentul proiect de lege este elaborat întru executarea articolul 85 al Legii 
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 
și conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a 73 de acte legis-
lative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile legii menționate. 
 
 Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat aici. 
 

2.2  Ministerul Economiei a supus consultărilor publice proiectul 
legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 
Acest proiect de lege are ca scop modificarea şi completarea 
Legii nr. 235 din 01 decembrie 2011 privind activităţile de acre-
ditare şi de evaluare a conformităţii şi Legii nr. 160 din 
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător.  

Conform autorului, proiectul de lege menţionat este elaborat în conformitate 
Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, propus în 
contextul negocierilor pe marginea Acordului de Asociere RM-UE (art. 173), 
şi ţine de ajustarea cadrului legal aplicabil activităţilor de acreditare şi evalu-
are a conformităţii cu practica europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 808 din 07.10.2014. 
 
Proiectul de lege propune armonizarea cadrului legal național cu cerinţele 
europene şi prevede transpunerea în continuare în legislaţia naţională a 
cerinţelor aplicabile domeniului de acreditare din Regula- 
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mentul (CE) 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 
2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în 
ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamen-
tului (CEE) nr. 339/93, precum şi anumitor prevederi ce ţin de introducerea 
şi punerea la dispoziţie pe piaţă  a produselor, obligaţiunile în acest sens ai 
producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor şi distri-
buitorilor din Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consi-
liului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produ-
selor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului. 
 
Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat aici. 
 

Comentariu: Simplificarea si eficientizarea procesului de certificare a conformită-
ţii, recunoaşterea certificatelor emise de statele UE reprezintă o prioritate a ulti-
milor 2 ediţii ale priorităţilor ANB, pentru anul 2010 şi 2012-2013. Cu toate aces-
tea, până în prezent rapoartele de monitorizare ANB au atestat doar un progres 
parţial, şi doar în privinţa armonizării la standardele UE.  

 

2.3 Ministerul Economiei a supus consultărilor publice proiectul 
legii pentru modificarea și completarea Legii nr.282-XV din 22 
iulie 2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor preți-

oase 

Autorul menționează că acest proiect de lege a fost elaborat reieșind din 
Planul de acțiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerțului, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.824 din 07.11. 2011 și reieșind din 
angajamentele Republicii Moldova în cadrul OMC, care presupun neaplica-
rea prohibițiilor sau restricțiilor la export. 

Reieșind din nota informativă, modificările și completările propuse de autor 
au fost elaborate în vederea eliminării constrîngerilor existente asupra me-
diului de afaceri autohton și respectării angajamentelor asumate în cadrul 
organismelor internaționale. În consecință, pentru agenții economici care 
dețin licența pentru "activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase" este 
asigurată posibilitatea practicării următoarele activități: "prelucrarea indus-
trială a metalelor prețioase și pietrelor prețioase, inclusiv a resturilor și de-
șeurilor ce conțin metale prețioase; fabricarea, repararea (restaurarea) biju-
teriilor și a altor  
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articole; vînzarea, cumpărarea, amanetarea (grevarea cu gaj), păstrarea, 
introducerea, expedierea și scoaterea in/din Republica Moldova a metalelor 
prețioase și pietrelor prețioase și a articolelor din ele, etc. "  
Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat  aici. 
 

2.4 Ministerul Justiției a remis spre examinare Guvernului proiectul 
legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ca-
re vizează Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înre-
gistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor indi-
viduali şi Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea 

prin autorizare a activităţii de întreprinzător 

Proiectul are drept scop perfecţio-
narea procedurii de înregistrare a 
persoanelor juridice şi a întreprin-
zătorilor individuali, accentul fiind 
pus atît pe eficientizarea activităţii 
ghişeului unic la înregistrare, cît 
şi pe stabilirea unui tarif unic de 
înregistrare a afacerii. 

Astfel, se urmăreşte fortificarea 
funcţionalităţii şi eficienţei ghişeu-
lui unic, întrucît agentul economic 
să poată efectua o singură vizită pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea afacerii 
(în afara vizitei finale pentru recepţionarea pachetului de documente), pre-
cum şi să depună şi să recepţioneze informaţia necesară referitor la înregis-
trarea de stat într-un singur punct. Plus la aceasta, se va micșora termenul 
de înregistrare a afacerii de la 5 la 3 zile lucrătoare. 

Totodată, legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a între-
prinzătorilor individuali va conţine o anexă, care va reglementa expres taxele 
pentru înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către organul înregistrării 
de stat. Mărimea taxelor a fost stabilită în funcţie de specificul fiecărui servi-
ciu efectuat, precum şi de normele de timp necesare pentru prestarea fiecă-
rui serviciu în parte. 

Pentru mai multe detalii, proiectul de act normativ poate fi accesat  aici. 
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2.5 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor a supus con-
sultărilor publice proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la 
modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guver-
nului”. În mod principal se propun modificări și completări în 
Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la con-

trolul de stat al calității în construcții  

În nota informativă autorul menționează că acest proiect de hotărîre a Gu-
vernului a fost elaborat întru asigurarea realizării prevederilor stipulate în 
art.9, lit.m) din Legea nr. 721 
din 2 februarie 1996 privind 
calitatea în construcții, și 
.15 din anexă la Legea nr. 131 
din 8 iunie 2012 privind con-
trolul de stat asupra activității 
de întreprinzător.  

Autorul notează că necesita-
tea modificărilor și completări-
lor propuse în proiect rezidă în 
rolul Inspecţiei de Stat în Construcţii, care conform Legii nr.131/2012 privind 
controlul de stat asupra activității de întreprinzător, constituie un organ abili-
tat cu dreptul de a iniţia controale şi de a acorda mandate de control în do-
meniile urbanismului şi construcţiilor. 

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 busi-

ness 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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