
În perioada 1 – 30 septembrie 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 Declarație ANB: Planul anti-criză a Guvernului, pentru 2015-
2017, este unul declarativ 

 

Recent, Guvernul a elaborat un nou Plan de acţiuni privind atenuarea efec-
telor crizei economice pentru perioada 2015-2017. În acest context, Agenda 
Națională de Business a venit cu o notă de poziție. Potrivit membrilor ANB, 
multe din propunerile incluse în Planul de acțiuni se regăsesc și în alte do-
cumente similare, care încă nu au fost implementate.  

 

Nedumerirea firească a comunităţii de afaceri este: „Ce siguranţă suplimen-
tară oferă acest plan în favoarea faptului că măsurile prevăzute în el vor fi 
realizate, odată ce multe din prevederile sale s-au conţinut şi se mai conţin 
în Programul de activitate al Guvernului 2015-2018 şi Programele şi Planu-
rile de acţiuni ale guvernelor din anii precedenţi, Foaia de parcurs pentru 
eliminarea constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii 
2013-2014, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii RM etc., 
progresul în realizarea cărora este practic insesizabil la nivelul mediului de 
afaceri?”, se arată în text. 
 
Potrivit ANB, multe din prevederile Planului de acțiuni sunt declarative, în 
lipsa mecanismelor concrete prin care se vor realiza acţiunile respective. 
Planul nu este însoţit de analize, calcule şi argumente concludente în raport 
cu măsurile propuse, nu abordează cele mai mari probleme cu care se con-
fruntă la moment oamenii de afaceri din ţara noastră și lipsesc acţiunile 
concrete care ar duce la creşterea potenţialului productiv al ţării. 

 

În acest context, membrii şi susţinătorii reţelei ANB pledează pentru o abor-
dare mai complexă, pragmatică şi radicală a măsurilor de atenuare a efec-
telor crizei economice, inclusiv printr-un dialog deschis şi constructiv cu 
reprezentanţii mediului de afaceri şi investitori, care au contribuit,  nu o sin-
gură dată, cu propuneri concrete de redresare şi relansare economică. 
La fel, în condiţiile de criză spre care se îndreaptă economia naţională, este 
nevoie de măsuri sectoriale, care să susţină producătorii şi de anularea mai 
multor restricţii care limitează dezvoltarea sectoarelor productive şi creşte-
rea capacităţii lor de producere, prin consultarea cu asociaţiile de business 
sectoriale. 
Mai multe recomandări, găsiți în nota de poziție. 

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

http://business.viitorul.org/img/files/1443429413_yomnznt3er_Nota%20de%20pozitie%20ANB.pdf
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1.2 Antreprenorii - scutiți de prezentarea extraselor din registrele 

de stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali  

Șapte instituții publice 

au exclus obligativitatea 

prezentării extraselor din 

Registrele de stat ale 

persoanelor juridice și 

întreprinzătorilor indivi-

duali. Alte cinci instituții 

de stat urmează să im-

plementeze aceeași 

practică în decursul lunii 

octombrie.  

Astfel, conform informației prezentate Secretariatului Consiliului Econo-

mic, primele instituții publice care deja au eliminat obligativitatea prezentă-

rii  extraselor sunt: Institutul Național de Metrologie, Editura de Imprimate 

„Statistica", Ministerul Culturii (Agenția de Stat pentru Protecția Moralității), 

Serviciul Tehnologii Informaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

CRIS „Registru", Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Mi-

nisterul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor (Inspecția de Stat în Con-

strucții, ICȘC „Incercom"), Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul 

Educației, Agenția Turismului, Ministerul Apărării, Comitetul Permanent de 

Control asupra Drogurilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. 

Instituțiile care urmează să implementeze solicitarea nominalizată mai sus 

și care au comunicat că au demarat modificările solicitate sunt: Serviciul 

Fiscal de Stat, Agenția Achiziții Publice, I.S. Molddata, Comisia Națională a 

Pieței Financiare, Camera de Licențiere, Agenția pentru Eficiența Energeti-

că, Serviciul Vamal. Aceste instituții urmează să își finalizeze procedurile 

interne în decursul lunii octombrie. 

Articolul integral poate fi citit aici. 

 

http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=82&id=293&t=/Activitati/Rezultate/Antreprenorii-scutiti-de-prezentarea-extraselor-din-registrele-de-stat-ale-persoanelor-juridice-i-intreprinzatorilor-individuali
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1.3 E-CUSTOMS - servicii electronice vamale care elimină hârtia și 

ușurează procesul de declarare a exportului  

Serviciul Vamal continuă să modernizeze procedurile vamale, fiind un pas 
important implementarea procedurii de declarare electronică. La acest capi-
tol vama Moldovei se racordează totalmente conceptului european de Vama 
electronică (e-customs). 

Este foarte important, că numărul agenților economici care au trecut la vă-
muire electronică este în continuă creștere. Astfel, dacă în 2014  erau înre-
gistrate doar zeci de declaraţii electronice la export, astăzi numărul acestora 
a crescut, pînă la 65 % din totalul exporturilor conform regimurilor vamale 
stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 904 din 13.11.2013 , și această tendință 
este în continuă ascensiune. 

Începînd cu 1 martie 2015, toți agenții economici pot declara electronic nu 
doar exportul dar și importul de mărfuri. Odată cu lansarea declarării electro-
nice au fost create 25 posturi vamale virtuale/electronice care asigură proce-
sarea declarațiilor vamale, depuse de agenții economici din toate regiunile 
țării. 

Articolul integral poate fi citit aici.  

Comentariu:  Simplificarea procedurilor vamale şi reducerea numărului 
de documente necesare pentru efectuarea exportului, incluși prin inter-
mediul serviciilor electronice se numără printre cele 13 priorităţi ale 
ANB 2012-2013 în domeniile fiscal şi vamal. Progresul concret la nive-
lul mediului de afaceri indus de aceste evoluţii urmează însă să fie ur-
mărit în cadrul procesului de monitorizare din partea reţelei  ANB.    
 

1.4 Proiectul HG „Privind serviciul guvernamental unificat de rapor-

tare electronică „e-Raportare” 

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de hotărîre 
a Guvernului „Privind serviciul guvernamental unificat de raportare electroni-
că „e-Raportare”. 

Proiectul hotărîrii Guvernului privind serviciul guvernamental unificat de ra-
portare electronică „e-Raportare” a fost elaborat în conformitate cu art. 2 din 
Legea nr. 173 din 28 iulie 2011 „Privind ratificarea Acordului de finanțare 
dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru  

http://www.customs.gov.md/ro/content/e-customs-servicii-electronice-vamale-care-elimina-hartia-si-usureaza-procesul-de-declarare


Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernă-
rii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 425), pre-
cum şi în scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 
20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de mo-
dernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 780). 

Articolul integral poate fi citit aici. 
 

Comentariu: Optimizarea procedurilor de raportare, inclusiv prin introdu-
cerea instrumentelor de raportare electronică reprezintă o prioritate a ANB 
pentru anii 2012-2013, în privinţa căreia până în prezent a fost consemnat 
un progres doar parţial. 

 

1.5 Modificare în Codul fiscal: Ar putea fi eliminată obligaţia de eli-

berare a facturii fiscale 

Codul fiscal ar putea fi modificat, asta după ce un proiect de lege în acest 
sens a fost înregistrat astăzi la Biroul Permanent al Parlamentului. 

Proiectul de lege prevede excluderea obligativităţii eliberării facturii fiscale, 
cu excepţia cazurilor în care este solicitată de cumpărător, în cadrul comer-
ţului electronic, cu plata în numerar şi/sau cu alt instrument de plată, şi utili-
zarea mecanismelor de control aplicate agenţilor economici, pentru care 
eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 

Articolul integral poate fi citit aici. 

1.6 Ministerul Finanțelor a elaborat şi supus consultărilor publice 

proiectul Horărîrii Guvernului „cu privire la completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013 pentru aprobarea 

Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată”  

În conformitate cu prevederile proiectului, autorul propune subiecților impo-
zabili cu TVA să se ghideze de „Note Explicative”  la restituirea sumei TVA 
în baza art.1011 din Codul fiscal. În acest sens, în Regulamentul privind re-
stituirea taxei pe valoarea adăugată este inserată Anexa nr.5, care cuprinde 
„Note Explicative” privind unele aspecte ce ţin de restituirea sumei TVA pen-
tru investiţii (cheltuieli) capitale și privind restituirea sumei TVA pentru inves-
tiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie.  

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 
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http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2537
http://independent.md/modificare-codul-fiscal-ar-putea-fi-eliminata-obligatia-de-eliberare-facturii-fiscale/#.VgebRFXhDIU
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2578


2.1 Noi prevederi în domeniul supravegherii pieței 
 
Un nou Proiect de Lege privind supravegherea pieței, elaborat de Ministerul 
Economiei a fost aprobat de Cabinetul de miniștri în ședința de astăzi. Con-
ceptul documentului vizează stabilirea unor cerinţe comune pentru toate 
autorităţile împuternicite cu funcţii de supraveghere a pieţei, precum și crea-
rea unui mecanism de interacţiune și comunicare între ele. 
 
 Proiectul de lege are drept scop stabilirea unui cadru legal de supraveghe-
re a pieței conform normelor comunitare, astfel ca produsele nealimentare 
introduse pe piață să se încadreze în rigorile tehnice de conformitate și cali-
tate.  
 
Mai multe informații cu privire la acest subiect găsiți aici. 
 

2.2 Ghişeu unic la obţinerea actelor necesare exportului produse-
lor animaliere 

 
Actele necesare exportului produselor de origine animală vor fi eliberate la 
ghişeul unic. Cabinetul de miniştri a aprobat un regulament în acest sens 
în cadrul şedinţei din 16 septembrie. 
 
Regulamentul privind ghişeul unic pentru eliberarea actelor necesare ex-
portului produselor şi subproduselor de origine animală va simplifica pro-
cedura de obținere a actelor permisive pentru persoanele fizice și juridice, 
care exportă astfel de produse. 
 
Detalii găsiți aici. 
 

2.3 Serviciul fiscal ar putea obține dreptul de investigare 
 
Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege cu privire la Serviciul 
Fiscal de Stat, care împuternicește această instituție cu dreptul de a inves-
tiga cazurile de evaziune fiscală. 
Modificările legislative propuse urmează să elimine lacunele de care se 
folosesc cei care încalcă legislația fiscală, notează „Infotag" cu referire la 
surse din cadrul Serviciului fiscal.  
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  

http://www.mec.gov.md/ro/content/noi-prevederi-domeniul-supravegherii-pietei
http://eco.md/index.php/economie/actualitate/item/3848-ghi%C5%9Feu-unic-la-ob%C5%A3inerea-actelor-necesare-exportului-produselor-animaliere
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„Este vorba despre așa-zisa sistare a urmăririi penale care tergiversează semni-
ficativ procesul de urmărire a celor care se eschivează de la plata impozitelor", 
a menționat sursa citată. 

Autorii proiectului de lege consideră că în cadrul Serviciul Fiscal de Stat va fi 
creată o subdiviziune specială care se va ocupa de combaterea escrocheriilor și 
eschivarea de la plata impozitelor.  

Articolul integral îl găsiți aici.  

2.4 Guvernul a dat undă verde liberalizării importului de produse 
petroliere pentru producătorii agricoli 

 
Cabinetul de miniştri a avizat pozitiv iniţiativa legislativă cu privire la perfec-
ţionarea reglementărilor pe piaţa 
produselor petroliere din RM.  
 
Documentul prevede, printre alte-
le, liberalizarea importului de pro-
duse petroliere de către producă-
torii agricoli, fără achitarea taxe-
lor pentru licenţă.  
Totodată, în amendamentele la 
actuala Lege privind piaţa produ-
selor petroliere, se conţin şi alte 
elemente noi, cum ar fi: atribuţii suplimentare acordate Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în Energetică, concretizarea tranzacţiilor cu produse 
petroliere şi modul de declarare vamală. 
 
Articolul integral îl găsiți aici.  
 

2.5 Agenții economici vor putea comercializa mărfurile supuse ac-

cizelor care au fost marcate cu timbru de acciz de model vechi 

pînă la epuizarea stocului acestora  

Ministerul Finanțelor a elaborat şi supus consultărilor publice proiectul de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce are ca scop  
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http://www.noi.md/md/news_id/68887
http://monitorul.fisc.md/section/editorial/12715.html#cut


acordarea posibilităţii agentului economic de a comercializa mărfurile supu-

se accizelor care au fost marcate cu timbru de acciz de model vechi pînă la 

epuizarea stocului acestora 

În nota informativă se menționează că prin Hotărîrea nr.17 din 29.05.2014, 

Curtea Constituţională a declarat neconstituţional alineatul (7) al articolului 

123 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.2014 şi punctul 2 din Hotărîrea 

Guvernului nr.243 din 08.04.2010, care vizează termenul de comercializare 

a mărfurilor supuse accizelor care au fost marcate cu timbru de acciz de 

model vechi. 

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 

2.6 Ministerul Finanțelor a elaborat şi supus consultărilor publice 
proiectele de Legi (Legea pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative și Legea privind Serviciul Fiscal de Stat).  

 
Conform notelor informative, proiectele sunt elaborate întru realizarea Pro-

gramului de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 în partea 

ce ține de administrarea fiscală. Aceste proiecte constituie un pachet de 

acte legislative, care are menirea consolidării capacităților de administrare a 

impozitelor și taxelor de către Serviciului Fiscal de Stat.  

Pentru mai multe detalii accesați: Legea  pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative și  Legea privind Serviciul Fiscal de Stat.  

 

 

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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http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2555
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2553
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2553
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2554

