
În perioada 1 – 31 ianuarie 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 2012 – 2013, iar cea de-a doua conţine alte
noutăţi de interes pentru mediul de afaceri.
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1.1 Ministrul Finanțelor: Politica bugetar-fiscală ar putea fi publica-
tă până la finele lunii ianuarie. La ce modificări să ne așteptăm

Proiectul politicii buge-
tar-fiscale ar putea fi
publicat până la finalul
acestei săptămâni (29
ianuarie 2016 – n.n.)
pe site-ul Ministerului
Finanțelor. O declara-
ție în acest sens a fost
făcută de către minis-
trul Finanțelor din Re-
publica Moldova, Oc-
tavian Armașu. Potrivit acestuia, majorări semnificative de taxe și im-
pozite nu se prevăd, „decât cu excepția accizelor care se majorează în
fiecare an”. Totodată, sunt prevăzute facilități și instrumente de relaxa-
re fiscală pentru agenții economici.

Armașu a precizat că proiectul Politicii bugetar -fiscale a fost pregătit de
Guvernul precedent. „Noi mergem cu ea, făcând doar câteva schim-
bări”.

Pentru mai multe detalii accesați aici.

1.2 Raportul privind fezabilitatea soluțiilor de ghișeu unic pentru
principalele acte permisive a fost prezentat la Ministerul Econo-
miei

Soluțiile de ghișeu unic pentru obținerea actelor permisive, cele mai
bune practici internaționale în acest domeniu și care ar fi instituțiile de
stat cu rol de „ghișeu unic” au fost, la 13 ianuarie curent,

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei
Naţionale de Business

Sursa foto: www.trm.md
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stat cu rol de „ghișeu unic”
au fost, la 13 ianuarie cu-
rent, analizate de Grupul de
lucru pentru reglementarea
activităţii de întreprinzător în
contextul prezentării raportu-
lui ”Evaluarea fezabilității
stabilirii unui organ de stat în
calitate de ghișeu unic pen-
tru eliberarea actelor permi-
sive”. Ședința a fost condu-
să de viceministrul Economi-
ei, Vitalie Iurcu.

Raportul prezintă o analiză a fezabilității introducerii soluțiilor de ghișeu
unic pentru principalele acte permisive, eliberate la nivel central și local
și stabilește actele permisive prioritare în scopul includerii acestora în
ghișeul unic și elaborarea proiectelor de legi necesare.
Potrivit documentului, implementarea soluțiilor de ghișeu unic va redu-

ce costurile administrative cu până la 46%, ceea ce reprezintă până la
62 de milioane lei anual. În același timp, actele permisive generează
anumite costuri indirecte, cum ar fi timpul de așteptare pentru obținerea
de acte permisive, ceea ce se exprimă în aproximativ 1,4 milioane de
zile pe an pentru actele permisive analizate. Reformele propuse ar pu-
tea reduce acest număr cu 400 mii de zile anual.

Articolul integral poate fi accesat aici.

Comentariul expertului: Problema Ghişeului unic a fost discutată şi
în cadrul Audierilor publice din data de 16 decembrie 2015, organi-
zată de IDIS/ANB şi CCI. 25 de persoane şi-au exprimat atunci opi-
niile în scris în legătură cu problemele funcţionării ghişeului unic
la nivel local şi soluţiile pentru eficientizarea acestuia. În baza de-
poziţiilor primite, Comisia de experţi a formulat mai multe reco-
mandări, care pot fi accesate aici.
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1.3 E-customs— servicii electronice vamale care elimină hîrtia și
ușurează procesului de declarare a exportului.

Serviciul Vamal continuă să modernizeze procedurile vamale, fiind
un pas important procedura 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
vămuire electronică este în continuă creștere. Astfel, dacă în 2014 erau
înregistrate doar zeci de declaraţii electronice la export, în 2015 cifra
acestora a crescut la peste 71 mii, la ziua de astăzi deja 65% din to-
talul exporturilor sunt declarate electronic, conform regimurilor vama-
le stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 904 din 13.11.2013 , și această
tendință este în continuă ascensiune.

În retrospectivă, din 1 martie 2015, toți agenții economici pot declara
electronic nu doar exportul dar și importul de mărfuri. Odată cu lansarea
declarării electronice au fost create 29 posturi vamale virtuale/electronice
care asigură procesarea declarațiilor vamale, depuse de agenții econo-
mici din toate regiunile țării.

În cadrul posturilor electronice toate actele vamale sînt perfectate prin
intermediul sistemului automatizat, exclusiv în format electronic, iar măr-
furile pot fi transportate direct la frontieră, în cazul exportului sau la de-
pozitul agentului economic, în cazul importului, fără a fi necesară pre-
zentarea acestora la postul vamal intern.

De menţionat, că vămuirea electronică, prin definiţie, elimină contactul
direct între agentul economic şi colaboratorul vamal în momentul depu-
nerii declaraţiei vamale şi examinării ei. Astfel, se minimizează riscurile
de corupţie, iar întreagă procedura devine absolut transparentă şi supra-
vegheată în regim on-line.

Reiterăm, că la prima etapă sa dezvoltat procedura vămuirii electronice
a mărfurilor la export, - punînd accent pe promovarea și susținerea pro-
ducătorilor autohtoni și facilitarea exportului de produse moldovenești pe
piețele externe de desfacere.
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Odată cu eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea la pro-
cesarea doar electronică a tranzacţiilor de export, Serviciul Vamal a ofe-
rit posibilitatea producătorilor de a deveni mai competitivi pe piaţa străi-
nă, minimizînd timpul de vămuire şi reducîndu-le considerabil costurile
aferente exportului produselor autohtone.

Directorul General al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi, susține că Servi-
ciul Vamal este pe deplin angajat în implementarea cu succes a tuturor
obiectivelor de armonizare a sistemului vamal național cu standardele
UE, în vederea eficientizării sistemului de administrare vamală în dome-
niul facilitării comerţului internaţional, calităţii serviciilor prestate şi asigu-
rării securităţii frontierei de stat.

Pentru mai multe detalii accesați aici.

Comentariu expertului: Simplificarea procedurilor vamale şi reduce-
rea numărului de documente necesare pentru efectuarea exportu-
lui, inclusiv prin intermediul instrumentelor de declarare electroni-
că, se numără printre cele 13 priorităţi ale ANB 2012-2013 în dome-
niile fiscal şi vamal.

1.4 Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și Promovare a
Exporturilor (2016-2020)

Prezenta Strategie de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor
este elaborată cu scopul atragerii investițiilor în economia națională și de
majorare a exportului, care va asigura dezvoltarea sustenabilă a Repu-
blicii Moldova.
Acest model de dezvoltare orientat spre export ar permite valorificarea
atât a avantajelor naturale ale țării, cât și a noilor oportunități de natură
comercială oferite de acordurile comerciale bilaterale și multilaterale
semnate de Republica Moldova. Investițiile, în special investițiile străine
directe (ISD) sunt considerate drept instrument-cheie în reducerea deca-
lajului tehnologic care subminează competitivitatea exporturilor. Prin ur-
mare, obiectivul de creștere și diversificare a exporturilor trebuie să core-
leze cu cel de ameliorare a activității investiționale.

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici.



2.1 Ministerul Economiei susține reduce-
rea până la 1% a taxei vamale la importul
materiei prime pentru mărfurile industri-
ale

Pentru asigurarea unui climat investiţio-
nal favorabil în Republica Moldova și a
condiţiilor de activitate prietenoase pen-
tru mediul de afaceri, Ministerul Econo-
miei susține inițiativa deputaților de re-
ducere a mărimii taxelor vamale până la 1 % la unele materii prime
utilizate de companiile din industria de prelucrare. Avizul pozitiv al
Ministerului Economiei referitor la amendamentele la Legea privind
aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor a fost transmis
Guvernului pentru aprobare.

Modificările la Lege au fost operate deoarece la 1 ianuarie 2016 a ex-
pirat regimul preferinţelor comerciale autonome (PCA) oferite Moldovei
de Uniunea Europeană şi pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv
regiunea transnistreană, a intrat în vigoare noul regim de comerţ liber,
atotcuprinzător şi aprofundat dintre Moldova şi UE. Spre deosebire de
regimul precedent, noul regim comercial interzice folosirea regulilor fis-
cale drawback, care prevăd restituirea deplină sau parţială a taxelor de
import percepute pentru mărfurile care după prelucrare pe teritoriu va-
mal trebuie să fie reexportate sub formă de mărfuri prelucrate.

În rezultat, de la 1 ianuarie 2016, cea mai mare parte a companiilor ca-
re activează în Moldova în regim drawback urmează să plătească taxe
vamale pentru materia primă importată, chiar dacă aceasta nu va fi des-
tinată consumului pe piaţa internă şi va fi component a mărfurilor reex-
portate.

În același timp, Ministerul Economiei se implică activ în discuții cu au-
toritățile UE pentru anularea clauzei din Protocolul II, art. 14 al Convenți-
ei Pan Europene, care interzice folosirea regulilor fiscale drawback.

Pentru mai multe detalii accesați aici
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
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2.2 Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător se extinde de
la 1 ianuarie 2016 pe întreg teritoriul R. Moldova, inclusiv în regiu-
nea Transnistreană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat Decizia nr. 1/2015 a Con-
siliului de Asociere UE-RM privind aplicarea titlului V din Acordul de
asociere RM-UE (Comerț și
aspecte legate de comerț) pe
întreg teritoriul Republicii Mol-
dova, transmite MOLDPRES
cu referire la Biroul comuni-
care şi relaţii cu presa al Gu-
vernului.

Începînd cu 1 ianuarie 2016,
toți agenții economici din Re-
publica Moldova, inclusiv cei
din regiunea transnistreană,
vor exporta mărfurile în Uniu-
nea Europeană în baza aceluiaşi regim de comerț liber. Preferințele Co-
merciale Autonome (PCA) expiră odată cu sfîrșitul anului curent, așa
cum a fost anunțat din startul aplicării acestei excepții.

Decizia are la bază rezultatul pozitiv al negocierilor purtate la acest
capitol. Astfel, pe 12 noiembrie 2015 Ministerul Economiei al Republicii
Moldova a prezentat Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene
(DGTRADE) un set de Măsuri de facilitare a comerțului cu UE în regiu-
nea transnistreană, convenit cu Tiraspolul. Proiectul a parcurs procedu-
rile de avizare în instituțiile competente de la Chișinău și Bruxelles și a
fost aprobat pe 18 decembrie 2015 de Președintele Consiliului de Asoci-
ere RM-UE, Gheorghe Brega, Prim-ministru interimar al Republicii Mol-
dova.

Pentru mai multe detalii accesați aici
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2.3 Proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea și comple-
tarea Hotărîrii Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 cu privire la
aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activită-
ţii  de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015”

Mediul de afaceri este unul dintre puţinele resurse de care dispune
Moldova în asigurarea unei creşteri economice accelerate şi durabile.
Acest lucru este recunoscut şi de Strategia Naţională de Dezvoltare
”Moldova 2020”, care include, printre cele 7 priorităţi în dezvoltarea
ţării, una dedicată mediului de afaceri – “Business: cu reguli clare de
joc”.

Reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător a domi-
nat agenda reformelor, în special începînd cu 2004. Ulterior, în perioa-
da 2007 – 2010, a fost implementată Strategia reformei cadrului de
reglementare a activităţii de întreprinzător, care a fost urmată de pla-
nuri anuale de eliminare a constrîngerilor de reglementare. Deşi mai
multe reforme au avut loc în acest domeniu şi povara administrativă
asupra sectorului privat s-a redus, relativ cu alte ţări din regiune, Re-
publica Moldova încă este clasată inferior în raport cu majoritatea
competitorilor săi regionali la capitolul percepţiei calităţii mediului de
afaceri, măsurată prin indicatorii studiului  Doing Business sau altor
indicatori, cum ar fi măsurările complexe conform clasamentului Indi-
catorii de Guvernare la nivel Mondial (IGM).

Pentru mai multe detalii proiectul poate fi accesat aici.
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2.4 Uniunea Europeană trebuie să înceteze să închidă ochii la
corupția din Republica Moldova  și să înceapă să susțină  poziția
pro-democratică.

Media internațională a reflectat protestele de la Chișinău, din 20 ianu-
arie, după votarea și învestirea în grabă a Guvernului Filip. Unele surse
mass media au interpretat aceste proteste ca fiind susținute de forțele
pro-ruse, reamintind de maidanul din Kiev, de acum doi ani. Însă aces-
tea nu au redat o imagine clară a evenimentelor.

Mai mult ca atît, mai mulți bloggeri și activiști civici și-au arătat nemulțu-
mirea față de interpretarea greșită și relatarea parțială a situației de față.
Totodată, sentimentul principal în cadrul acestor proteste  este frustra-
rea, și anume față de corupția enormă și frauda bancară. Fiindcă mulți
consideră că beneficiarii acestui furt au fost anume funcționarii și elitele
politice, de aceea aceștia au încercat să intre în forță în Parlament pen-
tru a nu admite ca un nou guvern format de aceste elite să fie votat.

La moment, pericolul cel mai mare pentru Moldova nu este influența
Rusiei, ci corupția sistematică care, pe fundalul retoricii pro europene nu
aduce un plus de credibilitate.

Dacă Estul are ca angajament dezvoltarea unei societăți democratice în
țări ca Moldova, Georgia și Ucraina, de suport ar trebui să beneficieze
cetățenii care doresc să îi țină pe liderii responsabili față de promisiunile
lor .

Pentru mai multe detalii, articolul poate fi accesat 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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