
În perioada 1 – 30 noiembrie 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 Soluţiile Agendei Locale de Business pentru dezvoltarea IMM în 

raionul Soroca   

Agenda Națională de Business, în comun cu Camera de Comerț și Industrie, 
a organizat o Masă Rotundă cu reprezentanții mediului de afaceri și ai auto-
rităților locale din Soroca, miercuri, 18 noiembrie. Scopul evenimentului a 
fost identificarea soluțiilor la cele mai importante probleme cu care se con-
fruntă întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în raionul Soroca. 

Viorel Pîrvan, coordonatorul evenimentului, expert IDIS/ANB, a menționat că 
mediul de afaceri din regiune trebuie să-și unească eforturile, să elaboreze o 
viziune comună asupra priorităţilor și soluțiilor în dezvoltarea 
antreprenoriatului la nivel local și să participe cu o voce unică în dialogul cu 
autoritățile publice locale.   

În cadrul discuțiilor, reprezentanții businessului local au formulat în adresa 
autorităților publice locale mai multe propuneri pentru susținerea și dezvolta-
rea afacerilor la nivel local precum: scutirea afacerilor noi create de la achita-
rea taxelor locale pentru o perioadă de un an; implementarea Ghișeului Unic 
în activitatea de întreprinzător pentru a economisi timp și bani necesari pen-
tru eliberarea documentelor.  

Deși, întâlnirea a avut drept scop evidențierea problemelor oamenilor de 
afaceri la nivel local, aceștia au subliniat și modul în care deciziile luate de 
autoritățile centrale le afectează activitatea.  

Andrei Mîrza, reprezentant SRL „Bevera Nord”, a subliniat necesitatea ca 
businessul să-și unească eforturile și să participe la dialogul cu autoritățile 
centrale și locale cu un mesaj unic. Totodată, a precizat că autoritățile trebu-
ie să soluționeze problema creditării businessului și instituirea impozitului 
unic în agricultură. 

Boris Ivasi, reprezentant SA „Hidroinpex”, a evidențiat tratamentul discrimi-
natoriu al statului în raport cu businessul, în situațiile de neexecutare a anu-
mitor obligații financiare reciproce. Drept exemplu, acesta a menționat situa-
ția când agentul economic care nu achită la timp TVA la importul bunurilor se 
pomenește cu sechestru care îi blochează activitatea, chiar dacă, la acel  

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei 
Naţionale de Business    2012 – 2013 
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moment, statul, la fel, are o obligație financiară neexecutată față de acel 
agent economic, pe care o execută cu mari întârzieri și fără ca instituțiile 
statului să fie sancționate.  

Mihai Mîțu, Președintele Consiliului Raional Soroca, a declarat că autorități-
le publice locale sunt deschise pentru un dialog constructiv cu mediul de 
afaceri, iar Feodosie Bordian, Viceprimarul or. Soroca, a precizat că propu-
nerea de scutire a agenților noi creați de la achitarea taxelor locale, enunța-
tă în cadrul mesei rotunde, va fi pusă pe ordinea de zi la ședința Consiliului 
orășenesc Soroca.  

Menționăm că regiunea de competenţă a ALB Soroca include raionul Soro-
ca, Drochia, Floreşti. În 2014 aici erau înregistrate 1499 de întreprinderi 
dintre care cele mai multe (566 sau 40%) se regăsesc în comerţul cu amă-
nuntul şi cu ridicata, urmate de întreprinderile din sectorul agricol (210 sau 
15% din total) şi cele din industria prelucrătoare în număr de 158 de între-
prinderi (10%).  

Comunicatul integral poate fi citit aici. 

 

1.2 Legislație fiscală nouă din 2017!  

Moldova va avea noi Coduri fiscal și vamal! Autoritățile planifică să elabore-
ze noi proiecte, care să corespundă standardelor și cerințelor Uniunii Euro-
pene. Vice-ministrul Economiei, Octavian Calmîc, susține că noua legislație 
urmează să fie aplicată din 2017. 

"Trebuie să avem reguli clare de joc pe piața internă care să fie stabile, de 
lungă durată, să nu fie permanent supuse unor transformări, schimbări. De 
multe ori avem conflicte de norme între legislația noastră națională și cea 
internațională. Este o soluție pentru sectorul privat în fluidizarea businessu-
lui și a exporturilor din RM", a declarat Octavian Calmîc. Actualul Cod fiscal 
a fost adoptat în 1997, iar cel vamal - în anul 2000. 

Mai multe detalii găsiți aici. 

Comentariul expertului: Îmbunătățirea legislației fiscale prin adoptarea 
unui Cod fiscal nou reprezintă şi una dintre soluţiile propuse de Agenda 
Naţională de Business încă în anul 2011, pentru  îmbunătăţirea condiţiilor 
de desfăşurare a afacerilor în Moldova (în cadrul tezelor de discuţie cu 
privire la politica şi administrarea fiscală în Moldova). 

 

http://business.viitorul.org/press/soluiile-agendei-locale-de-business-pentru-dezvoltarea-imm-n-raionul-soroca-481.html
http://www.autourban.md/index.php/orarele-de-circulatie
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1.3 Moldova pe locul 78 în clasamentul „Paying Taxes 2016 

Republica Moldova a ocupat locul 78 din 189 de țări în clasamentul „Paying 
Taxes 2016”. Anul trecut, țara noastră se afla pe locul 70. Studiul a fost rea-
lizat de compania de consultanță Pricewaterhouse Coopers (PwC) și Banca 
Mondială, transmite Agora. 

În acest an, țara noastră se află între Republica Dominicană (locul 77) și 
Swaziland (locul 79). 

Autorii raportului au luat în considerare numărul plăților fiscale, timpul nece-
sar pentru achitarea acestora, și povara fiscală generală asupra unei com-
panii medii care nu se bucură de înlesniri fiscale. Povara fiscală este măsu-
rată în procente. 

Potrivit studiului, în Republica Moldova se numără în total 21 de impozite, 
dintre care un impozit pe profit, 14 impozite pe forţa de muncă și alte 6 im-
pozite. Media regională (Asia Centrală și Europa de Est) este de 21,2 de 
plăți. Timpul necesar pentru achitarea tuturor impozitelor este de 186 de 
ore, media regională fiind de 247 de ore.  

Articolul integral poate fi citit aici. 

1.4 Serviciul Vamal va publica lista întreprinderilor care au fost supuse 

controlului 

Serviciul Vamal va publica deschis, pe pagina oficială a Registrului de Stat 
al Controalelor, lista întreprinderilor care au fost supuse controlului. Peste o 
treime din instituțiile cu funcții de control utilizează Registrul de stat al con-
troalelor pentru a informa despre verificările efectuate, potrivit secretariatu-
lui Consiliului Economic al prim-ministrului, informează MOLDPRES. 

Secretariatul constată că, deși nu este obligat prin legislație, Serviciul Va-
mal va publica trimestrial rezultatele controalelor de stat, pe pagina oficială. 
Publicarea acestei informații va contribui la creșterea transparenței organe-
lor de stat, încrederii agenților economici față de instituțiile statului și crea-
rea unui mediu transparent și favorabil pentru desfășurarea afacerilor în 
Republica Moldova. 

Mai multe detalii găsiți aici. 

 

http://agora.md/stiri/14415/moldova-pe-locul-78-in-clasamentul-paying-taxes-2016
http://www.moldpres.md/news/2015/11/11/15007680
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1.5 Culoarul albastru de vămuire— un instrument eficient pentru agenții 

economici de bună credință.   

În perioada 1 august – 31 octombrie au fost selectate pe culoarul albastru de 
vămuire şi validate circa 5500 declaraţii vamale, 25 % dintre ele deja au fost 
supuse unui control ulterior. Mai mult, ca rezultat a reverificărilor nu au fost 
depistate neconcordanţe. 

Agenții economici, ai căror declaraţii vamale au fost redirecţionate pe culoa-
rul albastru, au dispus de mărfuri imediat, având liber de vamă. Culoarul 
albastru presupune acordarea liberului de vamă, bunurile fiind puse în circu-
laţie imediat, în timp ce declaraţiile vamale sunt supuse reverificării din ofi-
ciu, pe baza analizei riscurilor. 

Prin introducerea culoarului albastru Serviciul Vamal își propune să redirecți-
oneze capacitățile instituționale spre a două linie de control și să simplifice la 
maximum formalitățile la momentul trecerii frontierei și vămuirii mărfurilor. 

Articolul integral îl găsiți aici. 

1.6 FISC a făcut mai puţine controale, dar a adus mai mulţi bani la bugetul 

de stat în acest an 

Numărul controalelor fiscale  la agenţii economici se află în continuă scăde-
re, iar suma contribuţiilor la bugetul de stat se află în creştere. Sumele venite 
suplimentar la buget, în urma efectuării controalelor s-au majorat de la 653-
,04 milioane de lei în 2013, la 1,2 miliarde de lei în 2014 şi la 1,19 miliarde 
de lei, în nouă luni ale anului în curs. Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat (IFPS) Ion Prisăcaru a menţionat între-o emisiune la Radio Moldova că 
pe parcursul anului 2013, numărul controalelor la agenţii economici a înre-
gistrat cifra de 74029, în 2014, aceasta a fost de 60400, iar în 9 luni ale anu-
lui curent au fost desfăşurate 40156 de controale.  

„Astfel, într-o perioadă, relativ scurtă, a fost eliminat fiecare al patrulea con-
trol”, a declarat şeful IFPS. Sumele venite suplimentar la buget, în urma 
efectuării controalelor s-au majorat: de la 653,04 mln. lei în 2013, la 1,2 mlrd 
lei în 2014 şi la 1,19 mlrd lei în nouă luni ale anului în curs. Şeful Fiscului a 
mai spus că, prin munca explicativă desfăşurată de inspectorii fiscali privind 
conformarea voluntară a contribuabililor, s-a reuşit a aduce 4098 de persoa-
ne juridice şi fizice, care practică activitate antreprenorială, în câmpul legal al 
economiei.  

Mai multe detalii găsiți aici. 

http://www.customs.gov.md/ro/content/culoarul-albastru-de-vamuire-un-instrument-eficient-pentru-agentii-economici-de-buna
http://adevarul.ro/moldova/economie/fisc-ul-facut-mai-putine-controale-adus-maimulti-bani-bugetul-stat-an-1_563dbdfef5eaafab2c612612/index.html


2.1 Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii 
Moldova a fost adoptată de Parlament în lectură finală 

 

Legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al Republicii Mol-
dova a fost aprobată de Parlament în lectură finală. Aceasta prevede modifi-
carea şi/sau completarea a 38 de articole ale Codului. Proiectul Legii vizate 
a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru tripartit creat sub egida Ministe-
rului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în componenţa căruia au fost in-
cluşi reprezentanţi ai Ministerului, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor 
din Moldova, ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldo-
va și ai Camerei de Comerţ Americane din Moldova. 

Clauze noi ale Codului muncii vizează: eliminarea cazurilor de încheiere 
neargumentată a contractului individual de muncă pe o durată determinată; 
extinderea termenului de probă pentru muncitorii necalificaţi - în vederea 
determinării efective a aptitudinilor profesionale ale acestora; posibilitatea 
de a desface contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor; 
oferirea dreptului conducătorului unităţii, adjuncţilor acestuia şi contabilului-
şef să demisioneze din funcţie oricând şi nu doar în cazurile stipulate expres 
în contractul individual de muncă; o responsabilizare mai accentuată a orga-
nizaţiei sindicale din unitate, inclusiv - obligativitatea de a argumenta în scris 
acordul, dezacordul şi opinia consultativă privind concedierea salariatului; 
reglementara detaliată a procedurii de concediere în legătură cu transferul 
la alt loc de muncă; etc.  

Continuarea articolului o găsiți aici. 

 

2.3 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice proiec-
tul legii privind fondurile cu capital de risc și proiectul legii pentru 
completarea articolului 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997  

 

Conform autorului, scopul de bază al inițiativei legislative este crearea unui 
cadru normativ eficient și optim privind constituirea și activitatea fondurilor 
cu capital de risc, care va asigura apariția și dezvoltarea unor entități apte 
să ofere investiții bazate pe capitalul de risc și va asigura accesul IMM-
urilor la resurse financiare în condiții optime, pe termen mediu și lung, pen-
tru start-up-uri și proiecte inovaționale.  
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  

http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/legea-pentru-modificarea-si-completarea-codului-muncii-al-republicii-moldova-fost-adoptata
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Astfel,  vor fi stimulate și sprijinite inițiativele de dezvoltare a unor tehnolo-
gii inovatoare, eficiente și ecologice, și va fi facilitat accesul IMM-urilor la 
finanțări pentru proiecte inovaționale și dezvoltarea prin intermediul capita-
lului de risc. 

Elaborarea proiectelor ambelor legi se impune în vederea executării Pla-
nului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2015-2017, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.685 din 13.09.2012. În același sens, Planul național de acți-
uni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guver-
nului nr.808 din 07.10.2014, obligă autoritățile statului să asigure „crearea 
instrumentelor de finanțare venture a proiectelor inovaționale prin elabora-
rea, adoptarea și implementarea legii privind finanțarea venture”. 

Data limită pentru comentarii: 15.12.2015. 

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 

 

2.3 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice proiec-
tul Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și promovare a ex-
porturilor pentru perioada 2016-2020 

 

Prezenta Strategie este un document strategic de politici, care stabilește 
principalele obiective şi măsuri de îmbunătățire a mediului investițional și a 
capacității de export. Implementarea acesteia ar permite Republicii Moldo-
va să obțină progrese tangibile în atragerea unor proiecte investiționale 
majore, care vor majora capacitatea de producere și export, vor genera 
locuri de muncă, activitate pentru IMM-urile autohtone, și nu în ultimul rînd 
know-how și cunoștințe în domenii noi pentru economia națională. Strate-
gia pune accent pe sectoarele orientate spre export, prioritare fiind servicii-
le de întreținere externă a proceselor de business, industria mașinilor și 
echipamentelor electrice, industria electronică, industria îmbrăcămintei și 
încălţămintei, dezvoltarea de programe de calculator, sectorul agricol și 
industria alimentară.  

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 
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http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2687
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2724.


Strategia va fi implementată în baza Planului de Acțiuni conceput pentru 

perioada 2016-2020. Implementarea Strategiei se va efectua prin implicarea 

instituțiilor publice centrale, organizaţiilor și agențiilor vizate, dar şi cu impli-

carea mediului de afaceri şi a societăţii civile. La finele fiecărui an de imple-

mentare, Planul de Acțiuni va fi revizuit și ajustat, cu  includerea propuneri-

lor specifice de corectare și remediere a deficiențelor pentru instituțiile im-

plementatoare, pentru a asigura o implementare corespunzătoare a Strate-

giei.  

 

Data limită pentru comentarii: 07.12.2015. 

 

Pentru mai multe detalii proiectul 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 proce-

sul decizional în domeniul reglementării activităţii  

de afaceri în Moldova. 
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