
În perioada 1 – 31 decembrie 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 Cum poate ghişeul unic să devină o soluţie eficientă pentru ser-

viciile publice prestate businessului la nivel local?  

Agenda Națională de Business a prezentat marți, 23 decembrie, Raportul sinte-
ză pe marginea Ghișeului Unic, elaborat în baza depozițiilor depuse de repre-
zentanții mediului de business și ai autorităților publice, în cadrul Audierii Publice 
desfășurată la 16 decembrie 
a.c., cu genericul Cum poate 
ghişeul unic să devină o solu-
ţie eficientă pentru serviciile 
publice prestate businessului 
la nivel local? 

Persoanele care au depus 
depoziții au considerat oportu-
nă crearea Ghișeelor unice ca 
soluţii de îmbunătăţire a calită-
ţii prestării serviciilor publice la 
nivel local pentru reprezentan-
ţii businessului. Doar două 
persoane au considerat că crearea acestor Ghișee la moment nu este oportună, 
deoarece nu sunt întrunite anumite condiții de aspect legislativ sau instituțional. 

Depoziţiile colectate confirmă, în linii mari, că beneficiarii serviciilor ghişeului 
unic la nivel local (în special, agenţii economici) se confruntă cu un şir de dificul-
tăţi, legate de funcţionarea acestuia. Printre cele mai des invocate probleme, 
legate de funcţionarea ghişeelor unice la nivel local, în opinia participanţilor la 
audierea publică, se numără: 

Delimitarea incompletă a competențelor între autoritățile centrale și cele locale; 
Imperfecţiunea cadrului legislativ-normativ de reglementare a circuitului docu-
mentelor determină eficienţa redusă a acestuia în oferirea serviciilor publi-
ce;Implementarea și utilizarea redusă a instrumentelor electronice în prestarea 
serviciilor publice; Pregătirea şi instruirea insuficientă a personalului ghişeelor 
unice. 

Totodată, experții au venit cu o serie de recomandări atât pentru autoritățile lo-
cale, cât și cele centrale, printre care:   

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



AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS  

pag. 5 

Crearea și aprobarea Regulamentului de funcționare a Ghișeului Unic. Determi-
narea listei serviciilor prestate prin intermediul Ghișeului Unic, taxelor aplicate 
pentru servicii;  

Implementarea unui punct unic de plăţi precum şi sistem unic de informare cu 
privire la toate plăţile (cheltuielile) posibile în procesul de autorizare, în cadrul 
Ghișeului Unic; Pregătirea și plasarea informației cu  privire la serviciile prestate 
pe pagina WEB a APL, pe panoul informațional și publicarea ei în mass-media 
locală; Conectarea APL la bazele de date ale ÎS Cadastru, ÎS CRIS Registru, 
Registrul de Stat al Unităților de Drept, Contul Curent Fiscal, etc. 

Mai multe concluzii și recomandări pot fi găsite în Raportul sinteză. 

Mai multă informație despre eveniment, dar și cele 25 de depoziții le găsiți  aici. 

1.2 Mediul de afaceri din Cahul a prezentat o serie de probleme ce 

le împiedică activitatea  

Agenda Națională de Business, în comun cu Camera de Comerț și Industrie, a 
organizat o Masă Rotundă cu repre-
zentanții mediului de afaceri și ai auto-
rităților locale din Cahul, vineri, 27 no-
iembrie. Scopul evenimentului a fost 
identificarea soluțiilor la cele mai impor-
tante probleme cu care se confruntă 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în 
raionul Cahul. 

Evenimentul a demarat cu discuţii pe 
marginea problemelor identificate ca 
bariere în calea dezvoltării mediului de 
afaceri, precum și a economiei raionu-
lui Cahul. Cele mai importante probleme identificate, potrivit participanților la 
masa rotundă, sunt: 

- Procedurile complicate la conexiunea utilităților, care sunt generatori de corup-
ție și costuri adiționale pentru mediul de afaceri; 

- Procesul complicat, anevoios și birocrat la eliberarea autorizațiilor; 

Comunicatul de presă poate fi citit aici.  

http://business.viitorul.org/img/files/1450871598_n4xh8vn1o_RAPORTUL%20SINTEZA-22.12.15.pdf
http://www.business.viitorul.org/audiere/5/5/opiniile-martorilor
Agenda%20Națională%20de%20Business,%20în%20comun%20cu%20Camera%20de%20Comerț%20și%20Industrie,%20a%20organizat%20o%20Masă%20Rotundă%20cu%20reprezentanții%20mediului%20de%20afaceri%20și%20ai%20autorităților%20locale%20din%20Cahul,%20vineri,%2027%20noiembrie.%2
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1.3 Soluțiile Agendei Locale de Business pentru promovarea și 

dezvoltarea unui climat investițional favorabil în regiunea Bălți  

Agenda Națională de Business 
(ANB), în comun cu Camera de 
Comerț și Industrie (CCI), a orga-
nizat o Masă Rotundă cu repre-
zentanții mediului de afaceri și ai 
autorităților locale din mun. Bălți, 
joi, 3 decembrie. Scopul eveni-
mentului a fost identificarea soluți-
ilor pentru promovarea și dezvol-
tarea unui climat investițional fa-
vorabil în regiune.  

Agenții economici, prezenți la 
eveniment, au enumerat mai multe probleme cu care se confruntă, cum ar fi: 
forța de muncă necalificată, infrastructura nedezvoltată, condițiile de creditare 
care sunt împovărătoare pentru mediul de afaceri, politica și administrarea fis-
cală anevoioasă, lipsa investițiilor în sectoarele economiei, cadrul legal defici-
tar.  

Concluziile la care au ajuns participanții și soluțiile identificate pot fi accesate 
aici. 

1.3 Comunicat informativ despre liberalizarea imprimării facturilor 

fiscale 

În conformitate cu Ordinul IFPS nr.199 din 10.12.2015 au fost efectuate o serie 
de modificări și completări în Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06-
.09.2010 "Cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de docu-
ment primar cu regim special “Factură fiscală”. Data intrării în vigoare a acestor 
modificări - 01.01.2016. Scopul principal al modificărilor este de a simplifica 
procedurile de acordare a dreptului la tipărirea de sine stătător al facturilor fisca-
le de către subiecții activității de întreprinzător. 

Articolul integral poate fi citit aici. 

Comentariul expertului: ANB a lansat pentru prima dată iniţiativa de libera-
lizare a emiterii facturilor fiscale încă în anul 2013, cu ocazia consultărilor 
şi Avizului ANB referitor la Registrul electronic al facturilor fiscale (poziţie 
exprimată şi în Raportul de intervenţie în cadrul CNP pe marginea politicii 
bugetar-fiscale şi vamale pentru 2014).  

http://business.viitorul.org/press/soluiile-agendei-locale-de-business-pentru-promovarea-i-dezvoltarea-unui-climat-investiional-favorabil-n-regiunea-bli-485.html#prettyPhoto
http://www.fisc.md/article.aspx?id=7460
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1.5 Utilizatorii „Declaraţiei electronice” pot depune on-line declara-

ţiile către CNAM 

Prioritatea Î.S. „Fiscservinform" constituie dezvoltarea continuă a Sistemului In-
formaţional Fiscal şi integrarea acestuia în infrastructura Sistemului unificat de 
guvernare electronică. Astfel, să fie stabilită o bază de date completă despre 
contribuabili, suplinită cu informaţii primite de la terţi, pentru a evita necesitatea 
de a prezenta informaţii, care deja au fost oferite de contribuabili instituţiilor de 
stat. 

În contextul dat, precum şi având în vedere experienţa pe care o deţine întreprin-
derea în domeniul elaborării şi lansării numeroaselor servicii electronice, au fost 
stabilite relaţii de colaborare cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină 
(CNAM). Drept urmare, a fost elaborat, testat şi implementat un nou modul - 
„Declaraţii CNAM". Acesta face parte din funcţionalul SIA „Declaraţie electroni-
că", fiind un instrument comod pentru completarea, semnarea, expedierea şi, 
corespunzător, recepţionarea electronică de către CNAM a dărilor de seamă de 
la persoanele juridice.  

Articolul integral poate fi citit aici. 
 

Comentariul  expertului : Optimizarea procedurilor de raportare, inclusiv 
prin introducerea instrumentelor de raportare electronică, reprezintă una 
dintre priorităţile ANB pentru anii 2012-2013, monitorizarea căreia a con-
semnat doar un progres  parţial în această privinţă.   

1.6 În Republica Moldova va fi creat un Registru Vitivinicol 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Oficiul Național al Viei și Vinului 
împreună cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare au semnat astăzi un memorandum 
privind elaborarea softului pentru crearea Registrului Vitivinicol al Republicii Mol-
dova, informează MOLDPRES. 

Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Dumitru Munteanu, a declarat că 
”Registrul vitivinicol va introduce un sistem de trasabilitate coerent, care va asi-
gura transparența întregului proces tehnologic, de la struguri marfă pînă la distri-
buirea produsului finit, ceea ce constituie o condiție a piețelor de desfacere regi-
onale și globale. Prin crearea unui astfel de registru, produsele vitivinicole vor 
obține autenticitate și vor fi conectate la standardele europene”. 

Articolul integral poate fi citit aici.  

Comentariul  expertului : Crearea Registrului Vitivinicol vine şi în întâmpi-
narea uneia dintre priorităţile sectoriale ale ANB 2012-2013 pentru sectorul 
agricol şi industria vinului (cadrul administrativ - normativ şi regulator în 
sectorul vitivinicol). 

http://www.fiscservinform.md/default.aspx?id=629
http://www.moldpres.md/news/2015/12/14/15008758
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1.7 Ședinţa Consiliului Consultativ pe lângă Serviciul Vamal 

Membrii Consiliului consultativ pe lângă Serviciul Vamal, s-au întrunit într-o şe-
dinţă ordinară de lucru. În cadrul ședinței au fost prezentate principalele realizări 
pe parcursul anului 2015 şi priorităţile pentru anul 2016 a Serviciului Vamal în 
domeniul facilitării comerţului. Mai mult, toate acestea au fost discutate și anali-
zate cu toți cei prezenți. 

Printre cele mai importante realizări prezentate și discutate au fost tematicile: 
Agent economic autorizat (AEO), Declararea electronică, Noul concept privind 
organizarea activităţii posturilor vamale interne, Reducerea numărului de acte 
obligatorii în procesul de vămuire, Simplificarea procedurii de certificare a origi-
nii, Implementarea culoarului albastru de vămuire și Diminuarea ponderii culoa-
rului roşu de vămuire. 

Comentariul expertului: Simplificarea procedurilor vamale, micşorarea tim-
pului de aşteptare la vamă dar şi reducerea numărului de documente nece-
sare pentru efectuarea exportului reprezintă una dintre cele 13 priorităţi ale 
ANB 2012-2013 în domeniile fiscal şi vamal. Ultimul raport de monitorizare 
a implementării priorităţilor ANB a atestat doar un progres parţial în realiza-
rea acestor priorităţi.  

Articolul integral poate fi citit aici. 

 

1.8 Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică şi defi-
nitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind certificarea siste-
melor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşi-

nile de casă şi control  

Potrivit autorului, acest proiect a fost elaborat în vederea sporirii responsabilităţii 
contribuabililor, asigurării complete şi corecte a ţinerii contabilităţii și evidenţei 
fiscale şi excluderii utilizării în evidența acestora a sistemelor informaţionale du-
bioase. Astfel, proiectul are drept scop introducerea obligativităţii contribuabilului 
în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător de a utiliza în cazul ţinerii conta-
bilităţii şi evidenței fiscale automatizate numai a sistemelor informaţionale com-
puterizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control certificate de către 
Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor. 

Conform proiectului, obligația de certificare a sistemelor respective revine contri-
buabililor care elaborează și/sau livrează sistemele informaţionale computerizate 
și a softurilor pentru maşinile de casă şi control. 

 

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 

http://monitorul.fisc.md/section/editorial/15087.html
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2740


2.1 Rezultatele și continuitatea reformării mediului de afaceri în 
RM prezentate în raportul 2014-2015 al Consiliului Economic  

 
Prin activitatea desfășurată pe parcursul anilor 2014-2015, Consiliul Eco-
nomic al Prim-ministrului a reușit să intensifice dialogul public-privat. Iniția-
tivele și intervențiile, propuse în urma consultărilor cu mediul de afaceri, au 
dus la economii semnificative de timp și bani. Datorită intervențiilor Consi-
liului Economic, din ultimii doi ani, antreprenorii au economisit aproximativ 
87 de mln. de lei, bani care constituiau costuri inutile sau pierderi în proce-
sul de interacțiune a acestora cu birocrația. De asemenea, anual antrepre-
norii pierdeau în așteptare 67 mii de zile de lucru, pentru diferite acte, certi-
ficate, aprobări și autorizări. Multe intervenții punctuale au ținut să excludă 
riscul corupției și mitei prin clarificarea unor reguli și simplificarea sau anu-
larea procedurilor.  
 
Articolul integral poate fi citit aici. 
 

2.2 Procedură mai scurtă, dar taxe mai mari pentru înregistrarea 
unei afaceri în Republica Moldova 

 
Procedură mai simplă şi mai scurtă pentru înregistrarea unei afaceri în Repu-
blica Moldova. Solicitantul va efectua o singură vizită la ghişeul unic pentru 
iniţierea afacerii, în afara vizitei finale de recepţionare a pachetului de docu-
mente, iar termenul de înregistrare va fi redus de la 5 zile lucrătoare la 24 de 
ore. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi în prima lectură de 
către Parlament. 
La ghişeu va fi verificată denumirea persoanei juridice, vor fi perfectate actele 
de constituire, va fi eliberat extrasul din Registrul de stat, iar informaţia va fi 
publicată în Buletinul Oficial electronic al Camerei Înregistrării de Stat. Totoda-
tă, rămâne valabil regimul de urgenţă pentru înregistrarea afacerii - în decurs 
de 24 de ore, în 4 ore şi într-o oră, la care agenţii economici pot apela în 
schimbul unor taxe mai mari.  
 

Articolul integral poate fi citit aici. 
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  

http://consecon.gov.md/libview.php?l=ro&idc=82&id=304&t=/Activitati/Rezultate/Rezultatele-i-continuitatea-reformarii-mediului-de-afaceri-in-Republica-Moldova-prezentate-in-raportul-2014-2015-al-Consiliului-Economic
http://www.jurnal.md/ro/economic/2015/12/17/procedura-mai-scurta-dar-taxe-mai-mari-pentru-inregistrarea-unei-afaceri-in-republica-moldova/
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2.3 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice 
proiectul de Lege cu privire la întreprinderea de stat şi între-
prinderea municipală  

 
Potrivit autorului, proiectul dat de lege are drept scop eficientizarea administrării 
întreprinderilor de stat şi municipale. Prin proiectul dat se vor actualiza şi unifor-
miza politicile publice de administrare a întreprinderilor de stat și a întreprinderi-
lor municipale la normele generale de guvernare corporativă, se vor determina 
şi delimita clar atribuţiile fondatorului, consiliului de administrație şi ale adminis-
tratorului. 
Proiectul în cauză reglementează particularităţile fondării, funcţionării şi încetării 
activităţii întreprinderilor de stat (Î.S.) şi întreprinderilor municipale (Î.M.), modul 
de înființare, înregistrare, utilizare a bunurilor transmise în gestiune şi compo-
nenţa lor, procedura încetării activității, componenţa şi atribuţiile organelor de 
conducere, etc. 
 
Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 

 
2.4 Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică pro-

iectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea 
modificărilor și completărilor la Standardele Naționale de 
Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor 
nr.118 din 6.08.2013 

 
Proiectul dat a fost elaborat în baza prevederilor art.11 alin.(2) lit.a) al Legii con-
tabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr.27-34, 2004, art.61), în contextul intrării în vigoare de la 1 ianu-
arie 2014 – cu titlu de recomandare și din 1 ianuarie 2015 - obligatoriu a noilor 
Standarde Naționale de Contabilitate. 
 
Proiectul de modificare a Standardelor Naționale de Contabilitate a fost elaborat 
în scopul perfecționării conținutului Standardelor Naționale de Contabilitate exis-
tente și ca urmare a necesității soluționării unor probleme și clarificării unor as-
pecte ce reies din interpelările parvenite de la entități din data intrării în vigoare 
a Standardelor Naționale de Contabilitate (1 ianuarie 2014). 
 
Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici. 
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http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2746
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2732


Acest material v-a fost oferit de IDIS şi ANB, cu suportul financiar al 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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