
În perioada 1 – 31 octombrie 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 Reprezentanții mediului de afaceri din regiuni identifică metode 

de comunicare cu autoritățile  

Reprezentanții filialelor Camerei de 

Comerț și Industrie au participat mier-

curi, 21 octombrie, la un Atelier de 

lucru privind procedura de organizare 

a Audierilor Publice. În calitate de faci-

litatori au participat Corina Dragomi-

rescu de la academia de Advocacy din 

Timișoara și Camelia Bulat, consultant 

CIPE . Seminarul are loc în cadrul 

Agendei Locale de Business, un parte-

neriat între IDIS ”Viitorul”/ANB și Camera de Comerț și Industrie (CCI). 

În cadrul acestui parteneriat, cele două instituții și-au propus să organi-

zeze mai multe mese rotunde de interes local și Audieri Publice în care 

vor fi dezbătute problemele mediului  de afaceri, de interes local. 

Trainerii au explicat importanța audierilor publice, oferind exemple când 

astfel de instrumente de advocacy au dus la modificarea legislației în 

favoarea societății.  

Cunoștințele obținute în cadrul atelierului urmează a fi aplicate în practi-

că în  luna decembrie curent când participanții vor participa la organiza-

rea unei Audieri publice naționale de interes local.  

Mai multe detalii găsiți aici. 

 

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

http://business.viitorul.org/press/reprezentanii-mediul-de-afaceri-din-regiuni-identific-metode-de-comunicare-cu-autoritile-478.html#prettyPhoto
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1.2 Afacerile noi lansate în Edineț ar putea beneficia de o scutirea a 

taxelor locale în primele luni de activitate 

Agenda Națională de Business, în comun cu Camera de Comerț și In-

dustrie, a organizat o Masă Rotundă cu reprezentanții mediului de afa-

ceri și ai autorităților locale 

din Edineț, miercuri, 28 oc-

tombrie. Scopul evenimentu-

lui este consolidarea Dialo-

gului Public Privat și se des-

fășoară în cadrul Agendei 

Locale de Business, lansată 

la începutul anului curent. 

Totodată, în urma discuțiilor, 

au fost identificate soluții la 

cele mai importante proble-

me cu care se confruntă mediul de afaceri din raionul Edineț. 

”Prin acest eveniment ne propunem să formalizăm dialogul dintre busi-

ness și autorități pentru a soluționa mai eficient problemele prin instru-

mente de advocacy, în mod transparent și public, nu pe coridoarele in-

stituțiilor. Evenimentul de astăzi este prima încercare de lansare a unui 

dialog constructiv și permanent”, a precizat expertul IDIS/ANB, Ion 

Tornea. 

Inna Stanciu, directoarea filialei Camerei de Comerț și Industrie de la 

Edineț, a menționat că ”scopul mesei rotunde este să aducem Întreprin-

derilor Mici și Mijlocii o dezvoltare. Mediul de afaceri din teritoriu este 

veriga cea mai importantă în dezvoltarea economică”. 

Potrivit participanților, cele mai importante aspecte care necesită o 

remediere sunt: 

-   Dificultăţile cu care se confruntă IMM la iniţierea afacerii şi susţinerea 

necesară din partea  autorităţilor; 
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- Taxele locale pentru MM-uri;   
  
-  Necesităţile de susţinere a IMM-urilor ce implementează soluţii inova-
ţionale; 
 
-  Suportul actual al Consiliului raional pentru dezvoltarea sectorului 
IMM în r. Edineţ; 
 
- Necesitatea de noi măsuri pentru susţinerea IMM (scutirea de taxe 
locale pentru IMM nou înfiinţate). 
 
Comunicatul de presă poate fi citit aici. 

 

1.3 Antreprenorii se plâng că sunt supuşi controalelor nejustificate 

şi abuzive 

Tot mai mulţi antreprenori se plâng că sunt supuşi unor controale nejus-
tificate, iar multe dintre ele sunt chiar abuzive. Avertismentul vine din 
partea Camerei de Comerţ Americane din Moldova, care a sesizat insti-
tuţiile statului asupra acestui fenomen. În urma verificărilor, spun repre-
zentanţii structurii, unele companii sunt nevoite să-şi suspende activita-
tea, iar altele ajung chiar la faliment. 

 În urma acestor verificări, unele companii sunt nevoite să-şi suspende 
activitatea pentru o perioadă de timp, altele ajung în prag de faliment. 
Astfel de verificări generează însă şi cazuri de corupţie, întrucât unii 
dintre antreprenori încearcă să rezolve situaţia recurgând la mită, atrag 
atenţia reprezentanţii Camerei de Comerţ Americane din Moldova. 

Articolul integral poate fi citit aici.  

Comentariul expertului:  ANB a atras atenție de numeroase ori asupra con-
troalelor nejustificate și abuzive, mai ales în domeniul fiscal. În luna iunie 
2014, ANB a organizat o audiere publică la tema controalelor. Concluziile 
și propunerile participanților la audierea publică le puteți găsi aici: 

http://business.viitorul.org/press
http://jurnal.md/ro/economic/2015/10/15/antreprenorii-se-plang-ca-sunt-supusi-controalelor-nejustificate-si-abuzive/
http://www.business.viitorul.org/hearings
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1.4 Consiliul Economic al Prim-ministrului a discutat problema con-

troalelor de stat în Republica Moldova 

Joi, 8 octombrie a avut loc şedinţa Consiliului Economic al Prim-

ministrului, la care au participat şi reprezentanţi ai Băncii Mondiale, Dele-

gaţiei UE în Republica Moldova şi alți parteneri de dezvoltare. 

 Subiectul de bază al discuţiei l-a constituit controlul de stat. S-a exami-

nat impactul acestora asupra exporturilor şi importurilor, măsurile de op-

timizare a procesului de planificare și efectuare a controalelor, precum şi 

de înlăturare a riscului corupției și minimizarea efectelor negative asupra 

antreprenorilor din Republica Moldova. Reprezentanţii mediului de afa-

ceri au invocat nereguli în efectuarea controlului de stat asupra activităţii 

de întreprinzător. Potrivit lor, unele autorități publice intervin în activitatea 

agenților economici fără a avea cauze clare, fără decizii de control și alte 

documente oficiale necesare. Totodată, a fost semnalat și faptul că Sis-

temul Registrului de Stat al Controalelor (platforma informaţională con-

troale.gov.md), nu este valorificată de către o serie de instituții de stat 

abilitate cu funcția de control. Astfel, din 28 de instituții, doar 8 utilizează 

această platformă în conformitate cu legislația în vigoare.  

Articolul integral îl puteți citi aici. 

1.5 Serviciul Vamal a lansat procedura de simplificare a certificării 

originii mărfurilor prin eliberarea primului certificat de exporta-

tor aprobat  

La începutul acestei luni Serviciul Vamal a lansat procedura de simplifi-
care a certificării originii mărfurilor prin eliberarea primului certificat de 
exportator aprobat. Statutul de exportator aprobat a fost acordat SA 
„ALFA-NISTRU” - întreprindere producătoare de conserve din legume si 
fructe, care începând de azi va declara pe propria responsabilitate origi-
nea mărfurilor exportate in Uniunea Europeana, întocmind declarația de 
origine pe documentul comercial de export. 

 

 

http://www.gov.md/ro/content/consiliul-economic-al-prim-ministrului-discutat-problema-controalelor-de-stat-republica


Deținerea statutului de exportator aprobat, în condiţiile respectării preve-
derilor Acordului de Asociere RM-UE, Acordului CEFTA şi 
a Regulamentului cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certi-
ficatului de exportator aprobat, conduce la cîştig de timp şi de mijloace 
financiare, legate de scutirea de necesitatea de a obţine certificate de 
origine a mărfurilor EUR.1. 

Articolul integral poate fi citit aici. 

Comentariul expertului: Simplificarea procedurilor vamale şi reduc-
erea numărului de documente necesare pentru efectuarea expor-
tului reprezintă una dintre cele 13 priorităţi ale ANB 2012-2013 în 
domeniile fiscal şi vamal. Ultimul raport de monitorizare a imple-
mentării priorităţilor ANB a atestat doar un progres parţial în realiz-
area acestor deziderate ale comunităţii de afaceri.  

 

1.6 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice 

proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţi-

uni de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova 

pe anii 2015-2017 

Potrivit autorului, acest Plan a fost elaborat în scopul identificării şi apro-
bării unei agende comune de măsuri, orientate spre gestionarea şi mini-
mizarea riscurilor de ordin intern şi extern, care au generat distorsiuni de 
ordin economic şi financiar, şi anume: majorarea deficitului bugetar; con-
tractarea cererii agregate de consum; reducerea importurilor şi exporturi-
lor; reducerea remitenţelor; micşorarea ritmului de creştere a fluxului 
investiţiilor străine directe; încetinirea dezvoltării tuturor sectoarelor eco-
nomiei; creşterea numărului de şomeri, inclusiv din contul emigranţilor 
reveniţi în ţară, etc. 

Planul de acţiuni prevede acțiuni imediate și pe termen mediu care ţin-
tesc neadmiterea aprofundării în continuare a crizei economice, readu-
cerea economiei naţionale pe o traiectorie ascendentă şi asigurarea pre-
miselor pentru dezvoltarea economică echilibrată. 

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat  aici.  
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http://www.customs.gov.md/ro/content/serviciul-vamal-lansat-procedura-de-simplificare-certificarii-originii-marfurilor-prin
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2600


1.7 Ministerul Finanțelor a elaborat şi supus consultărilor publice 

proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte le-

gislative 

Potrivit autorului, acest proiect de lege conţine propuneri de modificare 

şi completare a Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Codului va-

mal nr.1149-XIV din 20.07.2000 şi Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu 

privire la tariful vamal, care prevede restituirea TVA, taxei vamale şi ac-

cizelor în contul stingerii datoriilor numai ai subiectului impunerii/

plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a TVA, accize 

sau a drepturilor de import, sau a viitoarelor obligaţii faţă de bugetul pu-

blic naţional a acestuia. 

De asemenea, proiectul propune interzicerea restituirii TVA, taxei vama-

le şi accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor, inclusiv persoanele 

juridice şi fizice cesionari, ai subiectului impunerii/plătitorului vamal, care 

dispune de decizie de restituire a TVA, accize sau a drepturilor de im-

port, precum şi interzicerea restituirii drepturilor de import sau export 

plătite în plus în contul bancar al acestuia în cazul în care acestea sunt 

transferate de către organul fiscal ca rezultat al restituirii sumei TVA sau 

accizelor.  

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat  aici. 

 

 

 

  

AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS  

pag. 9 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2590


2.1 Ministerul Economiei este împotrivă ca FISC-ul să-și atribuie 
funcţii de urmărire penală a infracţiunilor economico-financiare 
 
Ministerul Economiei aduce la cunoștința opiniei publice că nu blochea-
ză reforma Serviciului Fiscal de Stat, ci are obiecții față de Proiectul de 
lege elaborat de această instituție cu privire la noua sa structură, care a 
fost înaintat ministerelor spre avizare. 
 
 Principala obiecție a Ministerului Economiei față de acest proiect de 
lege se referă la conceptul de atribuire de către organul fiscal a funcţiilor 
de urmărire penală a infracţiunilor economico-financiare. Conform legis-
lației în vigoare, aceste funcţii trebuie să fie îndeplinite în continuare de 
organele de urmărire penale cum sunt Ministerul Afacerilor Interne și 
Procuratura. În opinia noastră, transferul acestor funcţii către organele 
fiscale va provoca riscuri de distorsionare a procedurilor existente, pre-
cum şi riscuri de apariţie a abuzurilor din partea funcţionarilor ce acti-
vează în sistemului fiscal. 
 
Mai multe informații cu privire la acest subiect găsiți aici. 
 
 

2.2 Proiectul Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii 
 
În condițiile unei piețe cu o concurență puternică, întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) dispun de abilitatea de a reacționa flexibil și de a se 
adapta rapid la schimbările economice ciclice și structurale. 
 
Din acest punct de vedere, un sector al IMM-urilor bine dezvoltat poate 
contribui la fortificarea stabilității și creșterii macroeconomice din țară. 
Statisticile din majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene relevă 
că IMM-urile predomină absolut în economie, reprezentând peste 99% 
din totalul întreprinderilor, furnizând locuri de muncă și având ponderi 
substanțiale în obținerea PIB-ului, de regulă, între 55% - 83%. 
 
Articolul integral poate fi citit aici. 
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  

http://www.mec.gov.md/ro/content/ministerul-economiei-este-impotriva-ca-fisc-ul-sa-si-atribuie-functii-de-urmarire-penala
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=12872&t=/Noutati/Noutati-generale/Proiectul-Legii-cu-privire-la-intreprinderile-mici-i-mijlocii
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2.3 Ministerul Economiei a revizuit în scădere prognoza privind 
creşterea economică, pînă la minus 2 la sută 

 
Ministerul Economiei anticipează o contractare a economiei moldove-
neşti cu 2 la sută, în anul 2015, faţă de minus 1 la sută, cît anticipa în 
aprilie acest an. Prognoza revizuită a fost inclusă în proiectul de modi-
ficare a bugetului de stat, aprobat joi de Guvern, informează 
MOLDPRES. 

 

Evoluţiile macroeconomice recente, inclusiv scăderea mai pronunţată 
a comerţului exterior, criza regională, reducerea cererii externe, a 
transferurilor băneşti şi finanţărilor, a determinat Ministerul Economiei 
să ajusteze previziunile la noile realităţi. 

 

Experţii ministeriali estimează o rată anuală a inflaţiei pe sfîrşit de an 
de 13,5 la sută, faţă de 7,6 la sută, cît prognozau anterior. Situaţia pri-
vind comerţul exterior va fi mai proastă, pe fondul scăderii cererii de 
consum.  Potrivit Ministerului Economiei, exporturile vor scădea cu 17 
la sută, iar importurile cu 23 la sută. 
 
Articolul integral poate fi citit aici. 
 
2.4 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a iniţiat 

consultarea publică privind mecanismul de calculare, încasare 
şi de control al taxei pentru folosirea drumurilor RM de către 
autovehiculele neînmatriculate în țara noastră 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr.239 din 13.11.2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, Ministerul Transporturilor și Infra-
structurii Drumurilor a iniţiat consultarea publică a proiectului Propune-
rii de politici publice privind mecanismul de calculare, încasare şi de 
control a taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către 
autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la 
poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasifica-
te la poziţia tarifară 8716 (vinieta). 
 
 

Data limită pentru comentarii: 08.11.2015. 
 
 

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 
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http://www.moldpres.md/news/2015/10/16/15006945
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2622


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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