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I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei
Naţionale de Business
1.1. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărîrii Guvernului „pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.972 din 18 octombrie 2010”.

Potrivit acestui proiect, Ministerul Economiei înaintează
propuneri de ajustare și îmbunătățire a Programului ”PARE
1+1”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972 din 18 octombrie 2010. Programul „PARE 1+1” contribuie în mod direct la realizarea obiectivului de politică socio-economică,
prin: (i) creșterea investițiilor productive în activitățile de afaceri din Republica Moldova provenite din remitențe, (ii) sprijinirea la întoarcerea lucrătorilor migranți, cetățeni ai Republicii Moldova și (iii) sprijinirea familiilor dependente de mijloacele financiare provenite din remitențe în generarea de investiții.
Conform autorului, proiectul dat reiese din necesitatea asigurării unei continuităţi în procesul de elaborare şi implementare a măsurilor de suport pentru întreprinderile mici și
mijlocii, în conformitate cu obiectivele prevăzute în Strategia
Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”; Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru anii 2012-2020;
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Planul de Acțiuni pentru anii 2017-2019 privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare, precum și Planul
naţional de acţiuni pentruimplementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada
2017 –2019.
Proiectul propune următoarele:
a) optimizarea actelor procedurale necesare pentru aplicarea la
Program cu elaborarea unui singur document – “cerere-tip de
participarea la Program”, la care vor fi anexate documentele
confirmative privind eligibilitatea la Program;
b) majorarea cuantumului maxim al finanțării nerambursabile alocate din contul Programului ”PARE 1+1” de la 200 mii lei la
250 mii lei;
c) introducerea în Program a noțiunilor de “conflict de interes” și
„persoane afiliate”, pentru a minimiza riscurile realizării proiectelor investiționale cu rea credință;
Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://particip.gov.md/
proiectview.php?l=ro&amp;idd=4171
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1.2. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(se propune amendarea a 11 acte normative).

În scopul aplicării eficiente a mecanismului de control de stat asupra activității de întreprinzător, precum și diminuării semnificative
a impactului acestuia asupra întreprinzătorilor, a fost adoptată Legea nr.230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Potrivit legii date a fost amendată esențial
Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, prin expunerea unor noi principii conexe
procedurii controlului de stat, precum și prin determinarea listei
organelor cu drept de control de stat, într-o nouă redacție,
semificativ diminuată.
Reieșind din aceste considerații, a fost elaborat proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, obiectivul căruia rezidă în instituirea cadrului normativ necesar desfășurării de
către Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Navală,
Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Națională în Transporturi
Auto a competențelor în domeniul derulării procedurilor de control
asupra activității de întreprinzător, atribuite prin intermediul Legii
nr.230 din 23 septembrie 2016.
Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://particip.gov.md/
proiectview.php?l=ro&amp;idd=4136
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1.3. La ședinţa Guvernului din 17 mai 2017 a fost aprobat proiectul
Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.948 din 25 noiembrie 2013.

La ședinţa Guvernului din 17 mai 2017 a fost aprobat proiectul
Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii
Guvernului nr.948 din 25 noiembrie 2013. Proiectul menționat vizează aprobarea unui plan de acțiuni pentru a 2-a etapă de implementare a Strategiei de dezvoltare a comerțului interior pentru anii
2014 – 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.948/2013. La
fel, proiectul prevede trasarea unor noi direcții de dezvoltare a activităților din comerț, care prevăd atît comercializarea produselor,
cît și a serviciilor aferente comerțului – reparații, închirieri, turism,
etc.
Potrivit planului de acțiuni propus de autor, 2017 – 2018 va constitui o perioadă intermediară, timp în care unele acțiuni nerealizate
sau în curs de realizare din planul de acțiuni 2014 – 2016 (potrivit
autorului au fost realizate în proporție de 80%) să fie implementate
pînă la final, Concomitent, planul de acțiuni 2017 – 2018 înglobează acțiuni noi, orientate spre realizarea obiectivelor Strategiei ce
vizează îmbunătățirea infrastructurii comerciale, modernizarea
modelelor de distribuție a mărfurilor și serviciilor.
Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://gov.md/sites/
default/files/document/attachments/intr03_112.pdf
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1.4. La ședinţa Guvernului din 17 mai 2017 a fost aprobat proiectul ”cu
privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului”.

Potrivit autorului (Ministerul Economiei), proiectul este elaborat
în scopul reducerii cheltuielilor financiare și de timp impuse sectorului privat prin procedurile de reglementare în domeniul construcțiilor, precum și pentru îmbunătățirea considerabilă a poziției
Republicii Moldova la indicatorul ”Autorizarea în construcții” în
studiul internațional ”Doing Business”, efectuat de către Banca
Mondială.
În acest sens, acest proiect propune următoarele:
a) Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor
aferente, aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr.285 din 23.05.1996, va fi aplicabil doar pentru obiectivele finanțate de la bugetul de stat sau bugetele locale, iar recepția construcțiilor și instalațiilor aferente finanțate din mijloacele financiare proprietate privată, se va efectua în baza unui contract civil;
b) modificarea Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat,
aprobat prin Hotărîrea guvernului nr.77 din 31.01.2004, prin care
se va exclude expertiza ecologică obligatorie efectuată de Inspectoratul Ecologic de Stat pentru unele obiective;
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c) modificarea Nomenclatorului autorizațiilor, permisiunilor și
certificatelor, eliberate de către autoritățile administrative centrale
și organele subordonate acestora persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activității antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.920 din 30.08.2005, pentru a reglementa obținerea
”condițiilor tehnice”
d) modificarea Regulamentului Serviciului de Supraveghere de
Stat a Sănătății Publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.384
din 12.05.2010, ce exclude avizarea sanitară obligatorie a proiectelor de construcții și a recepției finale a obiectivelor din partea
Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice.
Pentru mai multe detalii a se vedea linkul: http://gov.md/sites/
default/files/document/attachments/intr06_115.pdf
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II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1. În data de 29 mai s-a desfășurat ședința GL 3 ”Stimularea și menținerea investițiilor”pe subiectul achitării taxei de 2,5% în Fondul Republican de susținere a populației de către companiile de telefonie mobilă.

Cu privire la oportunitatea revizuirii surselor de completare a
Fondului de susținere socială a populației au fost dezbăture
următoarele subiecte:
Încetarea practicii de completare a Fondului de susținere socială a populației DOAR din sursele actuale:
o activitatea operatorilor de telefonie mobilă (peste 90%);
o cetățenii care obțin pașapoarte tehnice a automobilului;
o cetățenii care cumpără valută străină în numerar la casele de
schimb valutar.
Ca alternativă - diminuarea mărimii acelor surse din lista de
mai sus care se vor considera necesar de păstrat.
Identificarea surselor suplimentare de completare a Fondului,
care să corespundă principiilor ”taxa de lux” și ”viciatorul compensează”, ca exemplu:
o din operațiuni de procurare a imobilelor cu o suprafață mai
mare decât una prestabilită; a automobilelor cu o capacitate de
motor mai mare decât una prestabilită; a telefoanelor mobile mai
scumpe decât o sumă prestabilită etc.
o din vânzări și servicii acordate de agenții economici din domeniul jocurilor de noroc, vânzătorilor de țigări și băuturi alcoolice,
metale prețioase etc.
Extinderea scopurilor pentru care sunt utilizate sursele Fondului, asupra finanțării implementării și dezvoltării unor servicii
acordate populației, care ridică nivelul de siguranță, protecție și
sănătate a populației, ca exemplu:
o serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112.
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2.2. Vama raportează o creștere a veniturilor de peste 20%. Cei
mai mulți bani vin din taxele pentru produsele petroliere și vehicule
În primele patru luni ale anului curent Serviciul Vamal a înregistrat o creștere a încasărilor la buget de peste 20% sau cu peste un
miliard de lei mai mult față de perioada similară din 2016.
Serviciul Vamal continuă să înregistreze creșteri semnificative ale
încasărilor la bugetul de stat.
Doar în primele patru luni ale anului curent, volumul colectărilor
la bugetul de stat a constituit 6,077 miliarde lei, fiind consemnată
o creștere cu 1,027 miliarde lei sau cu 20,3% mai mult față de perioada similară a anului trecut.
Ponderea cea mai mare în structura veniturilor o dețin plățile provenite din administrarea TVA, care constituie 65%, urmate de accize cu 27% și respectiv taxele vamale cărora le revine o contribuție de 5%. În același timp, indicatorii de bază pe grupele de mărfuri indică că, în continuare, cea mai mare pondere din totalul plăților încasate o au taxele aplicate pentru produsele petroliere și
vehiculele, cu o contribuție de 24% și respectiv 12%. Următoarele
bunuri cu o pondere majoră în structura încasărilor sunt
electocasnicele care generează 9% din venituri și produsele de tutungerie, cu 8 %.
Creșteri ale indicatorilor de progres sunt atestate și la capitolul
antifraudă, unde datele arată o dinamică ascendentă a ratei depistărilor. În continuare, cele mai frecvente încălcări sunt consemnate
în cazul produselor de tutungerie, nedeclarării mărfurilor și diminuării valorii în vamă.
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Astfel, în rezultatul intensificării activității antifraudă, prin dezvoltarea domeniului de analiză a riscurilor și investigații speciale,
precum și implicării echipelor canine, în perioada de referință, au
fost contracarate 97 de tentative de trafic ilicit cu produse de tutungerie, fiind reținute în total 3 993 600 de țigarete sau cu 2 048
640 (+105%) mai mult față de perioada corespondentă a anului
trecut.
Pentru mai multe detalii, accesați link-ul: http://agora.md/
stiri/32348/vama-raporteaza-o-crestere-a-veniturilor-de-peste-20-cei-mai-multi-bani-vin-din-taxele-pentru-produsele-petroliere-sivehicule
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2.3. Controlul sanitar-veterinar și fitosanitar la importul de pro-

duse de origine animală în Republica Moldova
La Ministerul Economiei a avut loc masa rotundă cu genericul
”Cerințe sanitar veterinare aplicate la importul de produse de
origine animală în Republica Moldova”, la care au
participat reprezentanții asociațiilor și oamenilor de afaceri ce
importă produse de origine animală.
În cadrul mesei rotunde au fost discutate subiectele ce țin de angajamentele Republicii Moldova față de transpunerea și implementarea directivelor Acordului de Asociere RM-UE și aspectele ce țin de importul produselor de origine animalieră în Republica Moldova. Acordul stabilește mecanismul simplificat de
echivalare la normele europene, pentru țările membre, ce permite circulația mărfii fără taxe vamale, doar se aplică măsuri de
politică comercială, ca certificarea, verificarea calității, auditurile vamale, etc.
Viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a
menționat că siguranța alimentară este un sector important pe
agenda de reforme a Guvernului. În acest context, sunt depuse
eforturi consolidate prin ajustarea cadrului legislativ național şi
transpunere peste 240 de acte UE. Acțiunile întreprinse pe dimensiunea dată au impact asupra bunăstării cetățenilor și dezvoltării economice a țări, precum şi a relațiilor comerciale cu UE.
În 2016 exporturile din țările UE au constituit 65,1%, importurile 49%. Daca Republica Moldova va extinde exportul de produse de origine animaliera, ceea ce-și propune Guvernul l-a momentul actual, atunci exporturile s-ar putea majora cu 15-16%.
Importul de produse de origine animaliera realizat pe parcursul
anului trecut din UE a constituit67,4 mln.USD, din tarile CSI 40.7 mln.USD, din Turcia - 0,21 mii dolari SUA.
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Importul se efectuează prin 10 posturi de control sanitar-veterinar
și fitosanitar la frontieră. La momentul actual cu suportul Băncii
Mondiale au fost date în exploatare 3 posturi de control sanitar
veterinar și fitosanitar dotate cu cele necesare pentru efectuarea
controlului în punctele de trecere a frontierei de stat (Tudora, Criva și Giurgiulești), iar postul Leușeni urmează a fi dat în exploatare până la finele lunii mai, a specificat Octavian Calmîc.
Pentru mai multe detalii, accesați link-ul: http://mec.gov.md/ro/
content/controlul-sanitar-veterinar-si-fitosanitar-la-importul-deproduse-de-origine-animala
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2.4. Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal a
fost aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Ministerul Finanţelor, în contextul armonizării legislaţiei fiscale şi
vamale la Directivele Uniunii Europene conform Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, prezintă Conceptul
de Rescriere a Codului Fiscal şi Vamal aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 75 din 15.05.2017. Conceptul dat reprezintă un
document de politici care descrie modalităţile şi direcţiile utilizate
în procesul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal prin
prisma celor mai bune practici, armonizării cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionării cadrului
legislativ existent, care urmează a fi realizate în perioada
2017- 2019.
Pentru mai multe detalii, accesați link-ul: http://mf.gov.md/
newsitem/10790
2.5. Banca Mondială: Economia Moldovei va crește cu 4% în acest
an. Alegerile parlamentare din 2018 pot întârzia unele reforme
Experții Băncii Mondiale prognozează pentru acest an o creștere
similară celei înregistrate în 2016, fiind susținută de o majorare a
exporturilor. În următorii doi este prevăzută o creștere economică
mai mică și anumite riscuri legate de alegerile parlamentare care vor
avea loc în 2018.
În 2016 economia R. Moldova a crescut cu 4,9%, fiind înregistrată
o accelerare în a doua parte a anului trecut, având în vedere majorarea producției agricole.
În industrie s-a înregistrat o creștere modestă sau negativă. Exporturile nete și formarea de capital net au avut o contribuție negativă.
pag.
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„Considerăm

că în 2017 creșterea a economică va fi de circa 4%.
Ea va fi susținută de exporturi mai mari, având în vedere o parte
din stocurile mari acumulate anul trecut. Credem că vom avea o
deschidere mai bună față de piețele din Est. Consumul se va majora datorită creșterilor salariale robuste. Dacă luăm în considerație
faptul că în 2016 o parte din cheltuieli nu au fost executate la nivelul planificat, iar acum când există resursele necesare la buget,
considerăm că deficitul va crește cu circa 0,7% și va atinge nivelul
de -2,5% din PIB. Acesta va avea un efect stimulativ asupra economiei naționale”, menționează Marcel Chistruga, economistul
Oficiului Băncii Mondiale.
Pentru mai multe detalii, accesați link-ul: http://agora.md/
stiri/31821/banca-mondiala-economia-moldovei-va-creste-cu-4-in
-acest-an--alegerile-parlamentare-din-2018-pot-intarzia-unelereforme
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2.6. Inflația anuală a crescut cu 1,5% în luna aprilie
Inflația din R. Moldova continuă să fie pe trend ascendent de la
începutul anului curent, majorându-se de la 3% în luna ianuarie,
până la 6,6% în luna aprilie.
În luna aprilie 2017 inflația anuală a constituit 6,6%, inclusiv la:
produse alimentare - 7,0%, mărfuri nealimentare - 5,5% și servicii
prestate populației - 7,5%.
Inflația anuală s-a majorat cu 1,5% pe parcursul lunii aprilie, fiind
cu 3,6% mai mare față de indicatorul înregistrat la începutul anului curent.
Indicele prețurilor de consum (IPC) în aprilie 2017 a fost în creștere cu 1,4% față de luna precedentă.
Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele alimentare cu 2,8 la sută, la mărfurile
nealimentare - cu 0,3 la sută și la tarifele pentru serviciile prestate
populației - cu 0,8 la sută.
În luna aprilie 2017 față de martie 2017 o creștere mai semnificativă a prețurilor s-a înregistrat la următoarele produse alimentare:
legume proaspete - cu 19,8% (în special: varză - cu 80,2%, ceapă—cu 30,8%, tomate - cu 15,4%, morcovi - cu 6,1%, ardei grași
- cu 2,4%), cartofi - cu 12,8%, fructe proaspete - cu 7,3% (în special: fructe exotice - cu 13,5%, citrice - cu 9,6%, struguri proaspeți - cu 9,0%), slănină neprelucrată - cu 4,3%, subproduse - cu
4,0%, carne de iepure și de oi - cu câte 3,4%, carne de porc - cu
2,9%, carne de vită - cu 1,9%, pește proaspăt și congelat - cu
1,8%, apă minerală—cu 1,5%, mezeluri fierte - cu 1,0%.

pag. 17

AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate unele scăderi
ale prețurilor la: dovlecei - cu 13,4%, vinete - cu 10,6%, ouă de
găină - cu 6,0%, usturoi - cu 4,8%, ciuperci proaspete - cu 4,2%,
castraveți - cu 2,6%, ulei vegetal - cu 1,9%, crupe - cu 1,4%, brânză din lapte de vacă - cu 0,6%, lapte integral - cu 0,3%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menționăm, că în perioada de referință s-au înregistrat creșteri mai semnificative de prețuri la: sandale pentru bărbați, femei și copii - cu 5,0% și respectiv
2,7% și 2,3%, costume sportive pentru bărbați și femei - cu 2,5%
și respectiv 1,2%, mobilă pentru bucătărie - cu 2,1%.
Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au
fost înregistrate unele reduceri de
prețuri la: autoturisme - cu 1,1%, telefoane - cu 1,0%, articole din
blană pentru acoperirea capului la bărbați - cu 0,8%, combustibili
- cu 0,4% .
Pentru serviciile prestate populației în luna aprilie a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: serviciile de turism peste
hotarele țării - cu 6,9%, energia electrică - cu 2,9%, aprovizionarea cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate (or. Cahul) și confecționarea mobilei - cu câte 2,3%, încălzirea centralizată (mun.
Bălți) - cu 2,0%, repararea obiectelor de folosință îndelungată - cu
1,4%, serviciile pentru întreținerea copiilor la creșe și grădinițe cu 0,7%.
Totodată, în perioada de raport au scăzut prețurile la: serviciile
transportului aerian de pasageri, închirierea apartamentelor și serviciile rituale - cu câte 1,0%, serviciile hoteliere - cu 0,9%.
Pentru mai multe detalii, accesați link-ul: http://agora.md/
stiri/32122/inflatia-anuala-a-crescut-cu-1-5-in-luna-aprilie
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2.7. Salariul minim pe economie de astăzi mai mare
De astăzi salariul minim pe economie se crește cu 280 lei și ajunt
la 2380 de lei pe lună, notează Noi.md
Potrivit unui proiect adoptat de guvern cuantumul minim garantat
se stabilește în mărime de 14,09 lei pe oră sau 2380 lei pe lună,
calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de
ore pe lună.
Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual de Guvern, în funcţie de creşterea sumară anuală a
indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii. La stabilirea noului nivel a fost luată în calcul o rată a
inflației de 6,4 la sută (anul 2016 față de 2015), o rată de creștere
a valorii adăugate brute cu 4,8 la sută, o descreștere a numărului
scriptic mediu al salariaţilor în anul 2016 față de anul 2015 cu 2 la
sută. Rata de creştere a productivităţii muncii este raportul procentual dintre rata de creştere a valorii adăugate brute şi rata de
creştere a numărului scriptic mediu al salariaţilor și a fost egală cu
6,9 la sută. Astfel, creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor
de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel
naţional este de 13,3 %.
Pentru
mai
multe detalii,
accesați
link-ul:
http://
www.allmoldova.com/ro/news/salariul-minim-pe-economie-deastazi-mai-mare
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2.8. Contestațiile agenților economici vor fi soluționate de un
Consiliu. Serviciul Vamal va avea o structură nouă
Serviciul Vamal va avea un Consiliu de soluționare a disputelor,
care va examina petițiile și contestațiile depuse de agenții economici.
Prevederea este inclusă într-un proiect de modificare a mai multor
acte, printre care și Codul vamal.
Documentul vine cu mai multe modificări, prin care se dorește să
fie instituit cadrul normative necesar pentru desfășurarea procedurilor de control asupra activității de întreprinzător.
Potrivit amendamentelor propuse, structurile vamale vor presta
servicii cu plată. Lista acestora și tarifele vor fi aprobate de
Guvern. Un alt articol, care va fi introdus, se referă la atacarea
acțiunilor de control ale organelor vamale. În cadrul Serviciului
Vamal va funcționa Consiliul de soluționare a disputelor, abilitat
cu dreptul exclusiv de examinare a petițiilor și contestărilor, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, depuse
de persoane controlate de organele vamale.
Pentru
mai
multe detalii,
accesați
link-ul:
http://
www.allmoldova.com/ro/news/contestatiile-agentilor-economicivor-fi-solutionate-de-un-consiliu-serviciul-vamal-va-avea-ostructura-noua
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