
În perioada 1 – 29 februarie 2016, 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, iar cea de-a doua conţine alte noutăţi de
interes pentru mediul de afaceri.
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1.1 Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor
și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13
septembrie 2012”

Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice proiectul
Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completări-
lor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.685 din 13 septembrie
2012”. Acest proiect este elaborat în vederea creșterii competitivității IMM -
urilor, armonizării cadrului legislativ și normativ în domeniul întreprinderilor
mici și mijlocii la recomandările europene și alinierii, în acest context, la princi-
piile Legii europene a Întreprinderilor Mici și Mijlocii („Small Business Act” for
Europe).

Potrivit autorului, proiectul dat are ca scop suplinirea Planului de acțiuni pri-
vind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii în anii 2015-2017 cu o direcție prioritară nouă ”Dezvoltarea economiei
verzi pentru întreprinderile mici şi mijlocii”.

Realizarea obiectivelor specifice prevăzute de această direcție prioritară, va
permite atragerea atenției IMM-urilor asupra activității ecologice și de a le im-
plica direct în dezvoltarea economiei verzi – în producerea bunurilor ecologi-
ce, în aplicarea tehnologiilor moderne pentru utilizarea rațională și eficientă a
resurselor, în prelucrarea deșeurilor de producție și, în ansamblu, consolida-
rea culturii antreprenoriale verzi.

În context, trecerea IMM-urilor la o activitate ”verde”, inclusiv proiectarea pro-
duselor și serviciilor verzi, implementarea tehnologiilor verzi inovative și pro-
movarea bunurilor ecologice, va contribui la creșterea competitivității întreprin-
derilor autohtone nu doar pe piața internă, ci și pe piețele externe.

Data limită pentru comentarii: 11.03.2016.

Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat aici.
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1.2 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi com-
pletarea unor Hotărâri ale Guvernului

Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice 2 proiecte
care în esență au același scop. Astfel, un proiect se referă la modifica-
rea şi completarea unor acte legislative, precum: legea nr.797/1996
pentru adoptarea Regulamentul Parlamentului, legea nr.780/2001 pri-
vind actele legislative, legea nr.317/2003 privind actele normative ale
Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și lo-
cale, legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare
a activității de întreprinzător și legea nr.239/2008 privind transparența în
procesul decizional. Alt proiect se referă la modificarea și completarea
unor hotărâri de Guvern, precum: Hotărârea Guvernului nr.977/ 2006
privind expertiza coruptibilității proiectelor de acte legislative și Hotărâ-
rea Guvernului nr.808/ 2014 cu privire la aprobarea Planului național de
acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova
– Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.

Potrivit notelor informative, proiectele sunt elaborate în vederea imple-
mentării punctului 32 din Lista Priorităților  Ministerului Economiei pen-
tru perioada 20 ianuarie – 30 aprilie 2016 „Agenda – 100 zile” care pre-
vede: ”Elaborarea modificărilor la prevederile Legii nr. 235-XVI din
20.07.2006 cu  privire la principiile de bază de reglementare a activității
de întreprinzător, în vederea eficientizării procesului și extinderii preve-
derilor acesteia asupra tuturor inițiativelor cu impact asupra businessu-
lui, inclusiv a inițiativelor legislative înaintate de către deputații în Parla-
ment, și dezvoltarea unui mecanism simplificat pentru inițiativele aferen-
te implementării AA/DCFTA”.

Autorul propune ca orice proiect de act legislativ care reglementează
activitatea de întreprinzător, inclusiv dacă este o inițiativă a deputatului,
trebuie să corespundă Legii cu privire la principiile de bază de regle-
mentare a activității de întreprinzător nr. 235 -XVI din 20.07.2006 și obli-
gatoriu trebuie să fie însoţite de actul de analiză a impactului de regle-
mentare întocmit conform metodologiei aprobate de Guvern.
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La fel, autorul propune modificarea (micșorarea) termenelor de avizarea
și termenelor de consultare publică pentru proiectele de acte legislative
și propunerile legislative propuse în vederea realizării angajamentelor
care reies din Acordul  de Asociere dintre Republica Moldova și Uniu-
nea Europeană, , ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014.

Pentru mai multe detalii aici

3.1 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice
proiectul Strategiei Naționale de Atragere a Investițiilor și Promo-
vare a Exporturilor pentru anii 2016-2020

Potrivit Strategiei aceasta a fost
concepută pentru a contribui la
sporirea valorică și diversificarea
structurală a exporturilor moldove-
nești. În Strategie se menționează
că exporturile mai productive și
mai diversificate vor constitui facto-
rul-cheie pentru echilibrarea balan-
ței comerciale, pentru crearea de noi locuri de muncă decente și pentru
asigurarea unei dezvoltări economice durabile. Investițiile sunt văzute în
această Strategie ca principalul instrument pentru valorificarea potenția-
lului de export al țării. Strategia va susține îndeplinirea angajamentelor
asumate de Guvern în cadrul Acordului de Asociere cu UE, care pune
accentul pe îmbunătățirea esențială a climatului investițional și pe spori-
rea competitivității țării pe piețele externe. Strategia va contribui la redu-
cerea decalajului competitiv al țării, va stimula potențialul productiv și va
modifica structura economiei prin reducerea rolului sectoarelor și tehno-
logiilor neproductive, contribuind astfel la atingerea obiectivelor de dez-
voltare stabilite de Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova
2020” (SND) aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012.

Pentru mai multe detalii accesați aici
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

2.1 Ministerul Economiei a elaborat şi supus consultărilor publice
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor
și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Potrivit autorului, acest pro-
iect de hotărîre a fost elabo-
rat în vederea eficientizării
procedurilor de implementa-
re și monitorizare a împru-
muturilor recreditate precum
și a optimizării cheltuielilor
de administrare a implemen-
tării Acordului de credit,
semnat la data de 14 mai 2014 între Guvernul Republicii Moldova și Gu-
vernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență în su-
mă ce nu depășește 100 milioane euro pentru finanțarea proiectelor în
domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare, inclusiv infrastruc-
turii aferente acestora, ulterior ratificat prin Legea nr.134 din 11 iulie
2014.

În contextul dat, principalele modificări și completări propuse de autor în
Hotărîrea Guvernului nr.718 din 03.09.2014 „Cu privire la implementarea
Legii nr.134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernu-
lui Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea
unui credit de asistență” și în Regulamentul Instituției Publice ”Unitatea
de implementare a creditului de asistență acordat de Guvernul Republicii
Polone”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.953 din 17 noiembrie 2014
țin de:

 stabilirea clară a mecanismului de implementare, monitorizare și
administrare integrală a creditului de asistență în sumă de 100,0
milioane euro care va fi efectuată de către Instituția Publică
„Unitatea de implementare a creditului de asistență acordat de
Guvernul Republicii Polone”;
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 definirea și lărgirea atribuțiilor Consiliului de supraveghere al In-
stituției, modificarea componenței acestuia întru asigurarea debur-
sării resurselor atât pe domeniul agriculturii cât și industriei;

 îmbunătățirea cadrului normativ privind gestionarea operativă a
surselor din creditul de asistență acordat de Guvernul Republicii
Polone.

Pentru mai multe detalii accesați aici

2.2 Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică şi defi-
nitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind certificarea sistemelor
informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă
şi control
Potrivit autorului, acest pro-
iect a fost elaborat în vede-
rea sporirii responsabilităţii
contribuabililor, asigurării
complete şi corecte a ţinerii
contabilităţii și evidenţei fis-
cale şi excluderii utilizării în
evidența acestora a sisteme-
lor informaţionale dubioase.
Astfel, proiectul are drept scop introducerea obligativităţii contribuabilului
în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător de a utiliza în cazul ţine-
rii contabilităţii şi evidenței fiscale automatizate numai a sistemelor infor-
maţionale computerizate 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 revi-
ne contribuabililor care elaborează și/sau livrează sistemele informaţio-
nale computerizate și a softurilor pentru maşinile de casă şi control.

Pentru mai multe detalii accesați aici



2.3 Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiec-
tul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modifi-
cărilor și completărilor la Standardele Naționale de Contabilitate,
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 6 august
2013
Proiectul dat a fost elaborat în baza prevederilor art.11 alin.(2) lit.a) al
Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr.27-34, 2004, art.61), în contextul in-
trării în vigoare de la 1 ianuarie 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 existente și ca urmare a necesității soluționării unor proble-
me și clarificării unor aspecte ce reies din interpelările parvenite de la
entități din data intrării în vigoare a Standardelor Naționale de Contabili-
tate (1 ianuarie 2014).

Pentru mai multe detalii accesați aici

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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