
În perioada 1 – 31 august 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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1.1 Analiză IDIS: Nivelul de trai al populației și al activității econo-

mice va continua să scadă 

IDIS ”Viitorul” a prezentat marți, 25 august, 
un nou produs, Economic Outlook, cu o 
tematică de interes major, ”Criza economică 
- impact și măsuri de răspuns”. Autorii anali-
zei economice au evidențiat tendințele eco-
nomice din anul curent și au venit cu reco-
mandări și prognoze. Experții au reflectat 
situația din sectorul financiar-bancar; secto-
rul energetic și implicațiile majorării tarifelor 
din sector; evoluția prețurilor; situația din 
sectoarele agriculturii, industriei, serviciilor, partea ce ține de investiţiile în eco-
nomia națională; evoluția comerțului exterior; situația de criză din regiunea 
transnistreană. 

Potrivit autorilor, economia R. Moldova trece printr-o criză dificilă marcată de 
reducerea consumului populației, încetinirea creșterii volumului producției indus-
triale, scăderea volumului producției agricole și reducerea semnificativă a co-
merțului extern. Toate acestea au loc pe fundalul deprecierii valutei naționale, 
creșterii semnificative a prețurilor și imposibilitatea angajatorilor de a majora 
salariile. 

Experții prognozează o creștere a prețurilor cu 15%, volumul producției agricole 
va scădea cu 14%, comerțul cu amănuntul va înregistra o scădere de 7%, ex-
portul -10%, importul – 20%, iar datoria  aferentă consumului de gaze din stân-
ga Nistrului față de Gazprom, va constitui 4,7 miliarde USD.   

În agricultură, estimările sunt exact aceleași ca și în februarie, în contextul des-
creșterii producției globale. ”În sectorul vegetal avem o situație care va arăta cât 
de adânc poate pătrunde criza într-un sector care nu a fost resuscitat. Sunt une-
le schimbări puțin pozitive în sectorul animalier. Avem probleme grave privind 
comercializarea producției agricole, ajustarea reglementărilor naționale, devieri 
foarte mari de la agenda de implementarea a Acordului de Asociere, în special 
Titlul IV și V. O altă problemă este modernizarea instituțiilor care au tangențe cu 
activitățile agricole”, a precizat Viorel Chivriga. 

Comunicatul de presă integral poate fi accesat aici. 

Varianta integrală a lucrări o găsiți aici. 

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei 
Naţionale de Business    2012 – 2013 

http://viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=4759&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Sergiu-Gaibu-Rata-de-baza-va-fi-de-195-de-la-2-septembrie&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Analiza-IDIS-Nivelul-de-trai-al-populatiei-i-al-activitatii-economice-va-continua-sa-scada
http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=294&id=4758&t=/STUDII-IDIS/Economie/Economic-Outlook-Criza-economica-impact-i-masuri-de-raspuns
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1.2 Antreprenorii vor fi scutiți de prezentarea extraselor din Regis-

trele de Stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor indivi-

duali  

La sugestia Consiliului Economic, Prim-ministrul a solicitat ca, până la 25 sep-
tembrie 2015, Ministerul Justiției, în calitatea sa de fondator al Camerei Înregis-
trării de Stat, să vină cu o Hotărâre de  Guvern pentru modificarea tuturor acte-
lor normative în vederea excluderii solicitării extrasului din Registrele de stat ale 
persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Între timp, mai multe autori-
tăți publice care solicită extrasul dat își vor adapta reglementările interne, pentru 
a exclude obligația prezentării acestuia la eliberarea de acte permisive sau 
prestarea serviciilor.  

Dispoziția se referă la prevederile Legii nr.220-XVI din 19.10.2007, care stabi-
lește obligația autorităților publice de a conlucra cu Camera Înregistrării de Stat 
în scopul schimbului electronic de informație, ce se conține în extrase. Aceeași 
lege obligă Camera Înregistrării de Stat să furnizeze mai multor autorități, fără 
plată, informațiile care se conțin în extrase pe suport de hârtie sau în format 
electronic.  

Anularea obligativității prezentării acestor extrase va contribui atât la debirocrati-
zarea treptată a mai multor procese cum ar fi achiziții publice, subvenții în agri-
cultura, administrare fiscală etc., cât și la reducerea semnificativă a costurilor de 
eliberare a extraselor suportate anual de antreprenori și economisirea timpului.  

În prezent, extrasele sunt solicitate antreprenorilor de mai mult de 30 de autori-
tăți. La eliberarea actelor permisive sau prestarea unor servicii persoanelor juri-
dice și întreprinzătorilor individuali se solicită prezentarea de către aceștia a 
extraselor pe suport de hârtie (în original sau copie), chiar dacă aceste autorități 
au acces direct la informația dată, fără necesitatea implicării agenților econo-
mici. Astfel, se creează o povară administrativă și financiară adițională și nejus-
tificată pentru antreprenori, obligându-i la două vizite suplimentare pentru solici-
tarea și ridicarea acestui document intermediar, cu cheltuieli suplimentare pen-
tru transport și pierdere de timp. În plus, pentru fiecare extras se percepe și o 
taxă de eliberare care ajunge la 378 lei per document.  

Articolul integral poate fi accesat aici. 

   

http://www.consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=81&id=288&t=/Activitati/Subiecte-pe-agenda/Antreprenorii-vor-fi-scutiti-de-prezentarea-extraselor-din-Registrele-de-Stat-ale-persoanelor-juridice-i-intreprinzatorilor-individuali
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1.3 În Moldova a fost implementată o singură semnătură electronică 

Oamenii de afaceri din Moldova pot 
utilize acum o singură semnătură 
electronică pentru raportare, inclusive 
fiscală. Acest fapt l-a comunicat Se-
cretariatul Consiliului Economic pe 
lîngă primul ministru, menționînd că, 
la solicitarea șefului cabinetului de 
miniștri Valeriu Streleț, rapoartele 
electronice fiscal și de alt gen pot fi 
semnate cu o singură semnătură 
electronică. 

Anterior businessmenii erau nevoiți să dețină cîteva semnături electronice pentru 
a prezenta rapoarte în format electronic. Astfel, raportarea electronică fiscală 
putea fi realizată prin două modalități, fie utilizînd semnătura de autentificare 
emisă de Î.S. „Fiscservinform”, aplicabilă exclusiv în serviciile fiscale, fie prin 
intermediul semnăturii electronice avansate calificate, cu posibilități de utilizare 
atît în raportarea fiscală, cît și în restul serviciilor publice electronice. Situația 
existentă crea confuzie și incomoditate în rîndurile contribuabililor.  

În scopul optimizării sistemului de raportare în țară va exista doar un tip de sem-
nătură electronică, acceptată de toate serviciile publice electronice, inclusiv cele 
fiscale. Semnătura electronică avansată calificată este eliberată de următoarele 
instituții acreditate: Moldcell, Orange, Î.S. ”Centrul de telecomunicații speciale” și 
Î.S ”CRIS Registru”. Acest fapt va contribui esențial la optimizarea cheltuielilor 
agenților economici, întrucît va reduce cheltuielile necesare pentru obținerea 
altor tipuri de semnături electronice, pentru cei care dețin o semnătură electroni-
că avansată calificată.  

Semnătura electronică avansată calificată este cheia de acces către toate servi-
ciile publice electronice din Republica Moldova și permite raportarea electronică 
fiscală (e-Factura, e-Declarație), raportarea electronică la Casa Națională a Asi-
gurărilor Sociale și Compania Națională de Asigură în Medicină (e-Raportare), 
solicitarea licențelor de activitate economică (e-Licențiere), procesarea electroni-
că a tranzacțiilor de export, accesarea Registrului de Stat al Populației, solicita-
rea apostilei (e-Apostila), accesarea Registrului de Stat al Achizițiilor Publice (e-
Achiziții) și multe altele.  

Articolul integral poate fi accesat aici. 

http://www.noi.md/md/news_id/67601


1.4 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice 
proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea 

lucrărilor de construcție” 

Proiectul Horărîrii Guvernului este elaborat în vederea implementării prevederilor 
din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție și 
Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășu-
rarea activității de întreprinzător. 

Reieşind din nota informativă, proiectul Hotărîrii Guvernului este elaborat în sco-
pul optimizării procesului de autorizare a lucrărilor de construcție. Potrivit autoru-
lui, aprobarea și implementarea Hotărîrii Guvernului va asigura reducerea costu-
rilor și timpului necesar pentru autorizarea în domeniul lucrărilor de construcție și 
va permite atingerea obiectivelor stabilite de strategiile naționale în domeniu. În 
particular, proiectul Hotărîrii de Guvern își propune să creeze resursa informațio-
nală “e-Autorizări construcții”, care va permite realizarea funcțiilor ghișeului unic 
pentru autorizarea lucrărilor de construcție pe întreg teritoriul țării.   

RI “e-Autorizări construcții” urmează să fie aplicat de toate autoritățile publice 
locale (APL) și organele supravegherii de stat competente (CNSP, inspectoratul 
ecologic, serviciul pompieri) în procesul de autorizare a lucrărilor de construcție.  

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici.  

1.5 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice 
proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectu-

lui Legii privind supravegherea pieţei” 

Potrivit notei  informative, scopul elaborării acestui proiect rezidă în necesitatea 
stabilirii unui cadru legal de norme şi principii legate de supravegherea pieţei în 
ceea ce priveşte corespunderea produselor nealimentare introduse pe piaţă si/
sau puse în funcţiune cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice, în 
scopul asigurării prin activităţile de supraveghere efectuate de autorităţile împu-
ternicite, protejarea intereselor publice precum sănătatea şi siguranţa în general, 
sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia me-
diului şi securitatea. 

Conceptul de bază al proiectului de lege propus este stabilirea unor cerinţe şi 
principii comune pentru toate autorităţile împuternicite cu funcţii de supraveghere 
a pieţei, stabilirea modului de interacţiune a acestora în scopul unei activităţi 
eficiente. 

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 
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http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2475
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2466
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2466


1.6 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice 
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la 

comerţul interior ș.a.) 

Conform notei informative, acest proiect de lege este elaborat în vederea îmbu-
nătățirii reglementărilor în domeniul activităților de întreprinzător și climatului 
investițional din Republica Moldova. În particular, proiectul legii își propune să 
perfecționeze cadrul normativ privind reglementarea prin autorizare a activității 
de comerț intern. Astfel, proiectul legii reglementează mecanismul de funcționa-
re a ghișeului unic și stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile autorită-
ților de control ale statului și ale comerciantului.  
 
Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici.  
 

1.7 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr-
.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător  

Potrivit notei informative, modificările şi completările Legii nr. 451/2001 în formu-

la expusă, vin să creeze ajustările legale  necesare, odată cu începerea produ-

cerii efectelor juridice ale Codului transporturilor rutiere cu elementele novatoare 

ce le comportă. Totodată, prevederile din proiect corespund şi Foii de Parcurs 

privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea 

mediului de afaceri 2013 - 2014, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 

25 septembrie 2013, care stabileşte la pct. 4.1 acţiunea de actualizare a listei 

licenţelor şi autorizaţiilor existente, revizuirea acestora şi eliminarea dublărilor 

pentru a asigura respectarea principiilor de bună reglementare. În acest sens, 

excluderea din lista genurilor reglementate prin licenţiere a 3 genuri: - activitatea 

burselor de mărfuri; - confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; - activitatea de 

depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale; se 

înscrie exact în intenţia expusă de actualizare a listei actelor permisive – licenţe-

le pentru activităţile expuse. 

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 
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http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2459
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2456


2.1 Toată informația despre finanțarea mediului de afaceri va fi 
disponibilă online 

 
Toată informația privind programele și mecanismele de finanțare a antre-
prenorilor va fi disponibilă online, gratuit. Consiliul Economic al Prim-
ministrului anunţă că a fost aprobat regulamentul cu privire la reglementa-
rea cadrului instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenței externe 
acordate Republicii Moldova, care prevede gestionarea modulu-
lui www.finantare.gov.md.   
Regulamentul prevede instituționalizarea și automatizarea raportării informației 
datelor pe www.finantare.gov.md pentru a asigura transparența maximă a bani-
lor disponibili și condițiilor de finanțare, prevenind alocarea netransparentă a 
fondurilor. 
Astfel, orice schemă nouă de finanțare pentru susținerea mediului de afaceri 
sau modificare în schemele existente va fi notificată Cancelariei de Stat de către 
instituțiile responsabile pentru a fi plasată pe platforma unică. Condițiile date se 
referă atât la resursele financiare externe, cât și la cele bugetare. 
 
Articolul integral poate fi accesat aici. 
 

2.2 Ministerul Economiei și-a stabilit prioritățile pentru perioada 
2015-2017 

 
Asigurarea creșterii economice calitative, fortificarea relațiilor cu partene-
rii de dezvoltare, dezvoltarea politicii statului în vederea atragerii investiții-
lor, precum și dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale. Acestea sunt 
principalele priorități de politici pe termen mediu, prevăzute în Programul 
de Dezvoltare Strategică a Ministerului Economiei pentru perioada 2015-
2017, aprobat de instituție. 
 
Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de bază al Ministerului 
Economiei, care completează sistemul planificării strategice la nivelul autorității, 
asigurînd prioritizarea obiectivelor, reflectate în documentele de planificare stra-
tegică naţionale, intersectoriale şi sectoriale. Totodată, documentul stabileşte 
necesităţile de dezvoltare şi modernizare a capacităţilor instituţionale şi instru-
mentelor/metodelor manageriale în vederea atingerii obiectivelor sale şi realizării 
pe deplin a misiunii de facilitator şi promotor al dezvoltării economice a ţării. 
 
Articolul integral poate fi accesat  aici.  
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  

http://www.finantare.gov.md
http://eco.md/index.php/economie/actualitate/item/3753-toat%C4%83-informa%C8%9Bia-despre-finan%C8%9Barea-mediului-de-afaceri-va-fi-disponibil%C4%83-online
http://www.mec.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-si-stabilit-prioritatile-pentru-perioada-2015-2017
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2.3 Numele și prenumele fondatorilor întreprinderilor din Republi-
ca Moldova – deja publice și gratuite 

După aproape jumătate de an de rezistență din partea Centrului Național de 
Protecție a Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), datele despre numele și 
prenumele fondatorilor întreprinderilor din Republica Moldova sunt publice și 
gratuite. Deși anterior aceste date erau oferite contra cost, acum informația de-
spre cele aproximativ 200 de mii de companii este deschisă și poate fi accesată 
pe portalul guvernamental http://date.gov.md/.  
 
La multiplele solicitări ale reprezentanților mediului de afaceri, Consiliul Econo-
mic al Prim-ministrului Republicii Moldova a venit cu inițiativa de a publica datele 
despre fondatori (numele și prenumele), în scopul implementării legii privind 
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 
220-XVI din 19.10.2007, conform căreia informația dată are un caracter evident 
deschis și public, fiind accesibilă nelimitat pentru orice persoană. Or, în momen-
tul în care informația dată era eliberată la cerere și contra plată, accesul public 
și deschis al acesteia era limitat semnificativ și crea premise pentru fraudă, co-
rupție și trafic de influență. 

 
Articolul integral poate fi accesat aici.  
 

2.4 Două mari holdinguri arabe intenționează să investească în 

Moldova 

Două mari holdinguri arabe internaționale - Arabi Holding Group și Al-
Maousherji Group, care activează în Kuwait, sînt intersate să investească în 
Moldova. Acest fapt l-au declarat reprezentanții lor în cadrul întîlnirii de la Chiși-
nău a conducerii Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportu-
lui din Moldova (MIEPO) cu un grup de oameni de afaceri din Kuwait.  

 

Din delegația oaspeților făceau parte reprezentanți ai două mari holdinguri inter-
naționale - Arabi Holding Group și Al-Maousherji Group, transmite NOI.md. Du-
pă cum s-a menționat, Moldova dispune de un bun potențial pentru lansarea 
afacerilor în agricultură, în special, în zootehnie, ținînd cont de faptul că Kuwai-
tul import circa 95 la sută din produsele alimentare. 
Din Arabi Holding Group fac parte 11 companii din Kuwait, Oman și India, care 
activează în industria petrolieră, sfera tehnologiilor, agricultură, comunicații și 
multe altele. Al-Maousherji Group are afaceri în 12 state, investind întrun spec-
tru larg de domenii: industrie, ramura petrolieră, agricultură, sfera IT, turism, 
finanțe, construcția de automobile, consulting etc. 
 
Articolul integral poate fi accesat  aici. 
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http://date.gov.md/
http://www.noi.md/md/news_id/67066/proj/1/news_cat/osce.org/eea/noi.md/ru/.facebook.com/.facebook.com/www.webmall.md#close
http://www.noi.md/md/news_id/67537


 

 

 

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 proce-

sul decizional în domeniul reglementării activităţii  

de afaceri în Moldova. 
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