
În perioada 1 – 30 iunie 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. IDIS ”Viitorul” și CIPE au discutat cu reprezentanții Asociațiilor de 

Business despre măsurile anticorupție. 

Lupta împotriva corupției: Cum 

mediul de afaceri poate deveni 

parte a soluției este genericul 

evenimentului care a avut loc la 

IDIS Viitorul la care au participat 

reprezentanții businessului, ANB, 

experții și cei de la Centrul Antre-

prenorial Privat. 

Partenerii străini au discutat de-

spre factorii și riscurile esențiale 

care au generat corupția în Repu-

blica Moldova, la nivel local și național. 

Andre Wilson, director executiv CIPE a spus că este interesat de dezvoltarea 

sectorului privat din Republica Moldova și de contribuția businessului la redu-

cerea corupției. 

În cadrul evenimentului au fost prezentate inițiativele internaționale privind 

cleptocrația și corupția, cele cinci etape ale reformelor anticorupție, exemplele 

internaționale și pașii concreți pe care trebuie să-i întreprindă Republica Mol-

dova și sectorul privat pentru combaterea corupției. 

”Businessul are nevoie de reguli clare de joc pentru a-și putea desfășura acti-

vitatea în condițiile economiei de piață”, a explicat Tatiana Lariușin, senior 

economist la IDIS Viitorul. 

De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost abordată și tematica cartografierii 

Republicii Moldova în eforturile sale de combatere a corupției și opțiuni pentru 

etapele următoare. Este vorba de acțiunea colectivă a ANB și planul de acțiuni 

împotriva corupției. 

I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei 
Naţionale de Business    2012 – 2013 
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ANB a fost lansată în noiembrie 2008 de IDIS Viitorul, cu suportul Center for 

International Private Enterprise (CIPE). Obiectivul ANB este de a influenţa 

politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul dezvoltări sectorului 

privat, în scopul creări unui mediu de afaceri atractiv şi echitabil. În acest 

sens, ANB vine în fiecare an cu propuneri pentru autorități și monitorizează în 

ce măsură acestea sunt implementate pentru a crea condiții eficiente de acti-

vitate a businessului. 

Pentru mai multe informații accesați aici 

1.2. Numărul instituţiilor cu funcţii de control, redus de la 33 la 11 şi 5 

regulatori independenţi. 

Cabinetul de miniştri a apro-

bat în şedinţă unele ajustări 

şi modificări la cadrul nor-

mativ, în special la Legea 

nr. 131 privind controlul de 

stat asupra activităţii de 

întreprinzător. Potrivit noilor 

prevederi, numărul organe-

lor cu funcţii de control va fi 

redus esenţial. Astfel, din 

33 de instituții de control 

existente în prezent, vor 

rămâne doar 11, precum şi 5 regulatori independenţi. 

Scopul reformei organelor cu funcții de control este diminuarea poverii admi-

nistrative asupra mediului de afaceri, eliminarea situațiilor de abuz, eficienti-

zarea și transparentizarea controlului de stat. „Prin acest proiect se reduce 

numărul entităților cu funcţii de control, se asigură predictibilitate şi transpa-

rență în efectuarea controalelor de stat, care nu mai lasă loc pentru corupţie”, 

a menţionat Prim-ministrul Pavel Filip. 

Reforma sistemului controalelor de stat a fost pornită acum câteva luni prin 

instituirea moratoriului asupra controlului de stat şi aprobarea amendamente-

lor la procedurile de control. Acum este inițiată și reforma instituțională care 

vizează toate organele cu funcții de control în domeniul activităţii de întreprin-

zător. Decizia respectivă a fost precedată de întâlniri cu mediul de afaceri pe 

http://viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=5239&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/IDIS-Viitorul-si-CIPE-au-discutat-cu-reprezentantii-businessului-despre-masurile-anticoruptie
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platforma Consiliului Economic. Comunitatea de afaceri a susținut și a dat o 

apreciere înaltă proiectului, care are potențial considerabil de îmbunătățire a 

mediului de afaceri. 

O inovație a reformei sunt reguli mai dure pentru cei care inițiază și efectuează 

controlul, dar și sancționarea dură a acestora, inclusiv cu amendă, în caz de 

abuzuri. O altă novație ar fi crearea Consiliilor de soluționare a disputelor în 

cadrul tuturor organelor de control, cu implicarea reprezentanților comunității 

de afaceri.  

Pentru mai multe informații accesați aici. 

1.3. Ministrul Economiei și directorul executiv al FMI au discutat despre 

procesul de reformare a economiei. 

Fondul Monetar Internațional 

(FMI) apreciază pozitiv acțiunile 

întreprinse de autoritățile Repu-

blicii Moldova în procesul de 

reformare a tuturor domeniilor 

vieții social-economice, în spe-

cial financiar-bancar, etc. De-

clarația a fost făcută astăzi de 

Directorul executiv al FMI, 

Menno Snel, în cadrul întreve-

derii cu viceprim-ministrul, Oc-

tavian Calmîc, ministru al Economiei. 

În opinia Directorul executiv al FMI realizarea acestor reforme creează toate 

premisele pentru negocierea și semnarea unui nou acord dintre Republica 

Moldova și FMI, care va deveni o platformă bună și pentru consolidarea relații-

lor țării noastre cu partenerii de dezvoltare. 

La rândul său, Octavian Calmîc a menționat că promovarea reformelor în toate 

domeniile constituie o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova nu doar 

din motivul de a restabili încrederea partenerilor străini, dar și din angajamentul 

autorităților de a schimba starea lucrurilor în stat, a crea condiții atractive de 

lucru și viață pentru toți cetățenii. 

http://www.realitatea.md/numarul-institutiilor-cu-functii-de-control-redus-de-la-33-la-11-si-5-regulatori-independenti_40834.html
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Octavian Calmîc a făcut o trecere în revistă a acțiunilor întreprinse de ministe-

rul Economiei pentru perfectarea cadrului legal, ajustându-l la acquis-ul comu-

nitar, în special în domeniile energetic, investiții și competitivitate, infrastructura 

calității și protecția consumatorului,  managementul protecției publice, etc.  

Pentru mai multe informații accesați aici. 

1.4. Modernizarea serviciilor publice și continuitatea reformei administra-

ție publice pe agenda Băncii Mondiale. 

Secretarul general al Guvernului, Tudor Copaci a avut, astăzi, o întrevedere cu 

reprezentanții Băncii Mondiale, Adrian Fozzard, manager practica globală gu-

vernanță și Alex Kremer, direc-

torul de țară pentru Moldova, 

Europa şi Asia Centrală. Discu-

țiile oficialilor s-au axat pe sub-

iectul cooperării în domeniul 

asistenței tehnice pentru Instru-

mentul de evaluare a reforme-

lor în Moldova și buna imple-

mentare a proiectului 

„Modernizarea serviciilor guver-

namentale în Republica Moldo-

va”. 

Tudor Copaci a subliniat importanța proiectelor și a informat despre procesul 

de realizare. „Suntem la etapa elaborării unui plan de acțiuni de modernizare a 

serviciilor publice, care în contextul reformei administrației publice vor fi reduse 

esențial. Dorim să facem aceste servicii mai calitative pentru toți cetățenii, iar 

majoritatea să fie digitalizate”, a precizat Tudor Copaci. 

La rândul său, directorul de țară a apreciat realizările proiectului și a pledat 

pentru continuitatea reformei administrației publice din țara noastră. „Este un 

proiect important pentru noi, care trebuie să aibă continuitate și să genereze 

rezultate rapide”, a spus Alex Kremer. 

Pentru mai multe informații accesați aici 

http://bani.md/ministrul-economiei-sa-vazut-cu-directorul-executiv-al-fmi-subiectele-discutiei---75367.html
http://bani.md/kremer-reitereaza-disponibilitatea-bancii-mondiale-de-acordare-a-suportului-financiar--si-de-expertiza-in-modernizarea-serviciilor-publice-din-rm---75379.html


 1.5. Venituri mai mari la bugetul public național, colectate de Fisc în pri-
mele 5 luni din 2016. Suma a crescut cu 13,4% față de anul trecut 
 
În cinci luni ale anului 2016 de către 
Serviciul Fiscal de Stat au fost înca-
sate la bugetul public naţional veni-
turi în sumă de 10596,0 mil. lei, ceea 
ce reprezintă o creștere a veniturilor 
încasate cu 1251,2 mil.lei sau cu 13-
,4% comparativ cu perioada similară 
a anului precedent.  
 
 
Potrivit șefului IFPS, Serghei Pușcuța, 
care a prezentat astăzi Raportul de 
activitate pentru 100 de zile, corespunzător componentelor bugetului public naţi-
onal, sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de sarcini-
le stabilite se prezintă după cum urmează: 
 
-   la bugetul de stat – 4510,8 mil. lei sau 100,4% (+19,8 mil. lei); 
-   la bugetele locale – 1227,9 mil. lei sau 97,2% (-35,7 mil. lei); 
-   la bugetul asigurărilor sociale de stat – 3654,9 mil.lei sau 96,6% (-127,6 mil. 
lei); 
-   la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală – 1202,4 mil.lei sau 
108,3% (+92,5 mil. lei). 
 
De asemenea, în luna mai 2016, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasa-
te venituri la bugetul public naţional în sumă de 2033,8 mil. lei, fiind în creștere 
cu 216,5 milioane lei sau cu 11,9% mai mult decât în luna similară din 2015. 
Corespunzător componentelor bugetului public naţional, sumele încasate în 
valoare absolută şi valoare procentuală faţă de sarcinile stabilite se prezintă 
după cum urmează: 
 
-   la bugetul de stat – 808,0 mil. lei sau 100,8% (+6,1 mil. lei); 
-   la bugetele locale – 235,5 mil. lei sau 101,8% (+4,2 mil. lei); 
-   la bugetul asigurărilor sociale de stat – 746,6 mil.lei sau 99,5% (-4,0 mil. lei); 
-   la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală – 243,7 mil.lei sau 
102,4% (+5,8 mil. lei). 
 Pentru mai multe informații accesați aici. 
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri  
 

2.1. Politica bugetar-fiscală pentru 2016, aprobată de Guvern; Care sunt 

cele mai importante prevederi. 

Politica bugetar-fiscală pentru 2016 a fost aprobată de Guvern. Pachetul 
de legi care trecut de Executiv cu o întârziere de câteva luni urmează să 
fie supus dezbaterilor şi votat de Parlament. 

Documentul prevede introducerea unui impozit nou pentru proprietarii 
de automobile, scumpirea vinietei pentru un termen mai mare de o lună, 
dar şi majorarea mai multor tipuri de accize. 

Totodată, persoanele fizice şi cele juridice, care desfăşoară activitate de 
întreprinzător, vor fi obligate o dată la trei ani să-şi reevalueze, din cont 
propriu, bunurile imobile. Cei care nu vor prezenta informaţiile solicitate 
la oficiile cadastrale vor fi sancţionaţi cu amenzi în mărime de 100 de 
mii de lei. 

În acest an, statul va încearcă să facă rost de mai mulţi bani în buget şi 
prin majorarea accizelor pentru produsele petroliere, băuturi alcoolice, 
bijuterii şi ţigări, care vor fi ajustate la rata inflaţiei. Cota impozitului fun-
ciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă se va majora cu 15 la sută.  

Pentru mai multe informații accesați aici. 

 

2.2. Inflația anuală – sub 8%  

În luna mai 2016 inflaţia anuală a 
constituit 7,9%, inclusiv la: produ-
se alimentare 8,1%, nealimentare 
7,3% şi servicii 7,7%.  

Comparativ cu luna precedent in-
flația anuală s-a redus cu 0,4% și 
cu 5,5% față de luna ianuarie a 
anului current.  

Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în mai 2016 faţă de aprilie 
2016 a constituit 100,2%.  
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http://jurnal.md/ro/economic/2016/3/12/politica-bugetar-fiscala-pentru-2016-aprobata-de-guvern-care-sunt-cele-mai-importante-prevederi-doc/


Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,2 % a fost determinată de 

majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,4 %, preţurilor la 

tarifele serviciilor prestate populaţiei cu 0,1 la sută şi de menţinerea 

preţurilor la produsele alimentare la nivelul preţurilor din luna aprilie 

2016.  

 

În 2016 au crescut preţurile la unele produse alimentare: sfeclă roşie 

cu 26,3%, usturoi cu 16,1%, cartofi cu 15,2%, morcovi cu 13,5%, citri-

ce cu 8,3%, pîine de secară cu 5,6%, fructe de livadă sîmburoase şi 

fructe de livadă sămînţoase cu 5,2%.  

 

Pentru mai multe informații accesați aici. 

 

2.3. Serviciul Vamal a elaborat şi supus consultărilor publice proiectul 

Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului  nr.647 din 07.08.2014  

 

Potrivit autorului, proiectul are ca scop ajustarea cadrului legal cu 

practica europeană, aplicabil pentru programul AEO (Agent economic 

autorizat), în perspectiva recunoaşterii reciproce a agenţilor economici 

autorizaţi între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Proiectul a 

fost elaboat cu luarea în considerare a recomandările experţilor Comi-

siei Europene (DG pentru Taxare şi Uniune Vamală). 

Modificările şi completările propuse în proiect cuprind următoarele 

aspecte: 

- aprobarea formularului de cerere, certificat pentru acordarea statutu-

lui de Agent economic autorizat conform prevederilor Codului Vamal 

Comunitar, inclusiv cu normele de completare a acestora şi anexele 

necesare de a fi prezentate; 

- cazurile de neacceptare a cererii,etc.;   

- aprobarea regulamentului privind logo-ul AEO. 
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2.4. Ştampila nu va mai fi obligatorie pentru agenţii economici; Proiectul 

a fost votat în prima lectură de Parlament  

Ştampila nu va mai fi obligato-

rie pentru agenţii economici din 

Republica Moldova. Un set de 

modificări şi completări la 

unele acte legislative a fost 

aprobat astăzi de Parlament în 

prima lectură. Pentru a intra în 

vigoare, proiectul urmează să 

fie votat şi în lectura a doua.  

Noile prevederi nu se referă şi la instituţiile publice, pentru care ştampila 

rămâne obligatorie. Potrivit Ministerului Justiţiei, proiectul are drept scop ame-

liorarea climatului antreprenorial, îmbunătăţirea mediului investiţional local şi 

facilitarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.  

În cadrul dezbaterilor, unii legislatorii şi-au exprimat temerea că eliminarea 

ştampilelor ar putea provoca mai multe litigii între agenţii economici. 

Pentru mai multe informații accesați aici. 

2.5. Climatul de afaceri din RM rămâne evaluat negativ de investitori; 

Agenţii economici aşteaptă măsuri anticorupţie şi o justiţie reformată 

Relansarea suportului financiar din partea Fondului Monetar Internaţional şi 

implementarea măsurilor anticorupţie rămân factorii indispensabili pentru 

restabilirea încrederii mediului de afaceri în autorităţi.  

 

Sunt concluziile Barometrului de Afaceri pentru primul trimestru din acest an, 

prezentat astăzi de reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Franţa-

Moldova şi cei ai Asociaţiei „Colaborare Economică Moldo-Germană”. În ca-

drul studiului au fost chestionaţi şefii a peste 600 de întreprinderi. 

 

Autorii studiului au analizat mai mulţi indicatori ai activităţii antreprenoriale, dar 

şi moralul mediului de afaceri. Climatul de afaceri rămâne în zona negativă, 

fiind înregistrat un indicator de minus 0.09. În trimestrul trecut, acest indicator 

a trecut în zona roşie a barometrului la minus 0.51.  
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„Reluarea suportului financiar internaţional în favoarea Republicii Moldova, 

mai ales din partea FMI, relansarea programelor de cooperare ale Uniunii 

Europene, progresul în vederea luptei cu corupţia precum şi reforma justiţiei 

rămân a fi indispensabile pentru relansarea încrederii din partea mediului de 

afaceri. Deşi instabilitatea politică şi socială a luat sfârşit, mediul de afaceri 

rămâne totuşi prudent în relaţia sa cu autorităţile”, se spune în studiu. 

Pentru mai multe informații accesați aici. 

 

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 pro-

cesul decizional în domeniul reglementării activităţii  
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