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Noutăţi legislative şi alte ştiri  

 

 
 
 
 

În perioada 1 – 31 decembrie 2018, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze 
implementarea propunerilor incluse în Agenda Naţională de Business. Acest buletin conţine 
monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor privind implementarea priorităţilor stabilite 
în Agenda Naţională de Business, conţine alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri.  
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CONTROLUL DE STAT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE 
ÎNTREPRINZĂTOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR - 
DOMENIILE DE COMPETENȚA ANSA 
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a elaborat un nou proiect de 
metodologie privind controalele de stat asupra activității de întreprinzător în baza 
analizei riscurilor în domeniile sale de competenţă. Obiectivele urmărite prin 
promovarea acestei noi metodologii sunt:  
1) consolidarea analizei criteriilor de risc ca sursă primordială pentru efectuarea 
controalelor de stat în domeniile de competenţă ale Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor;  
2) promovarea unui cadru normativ clar şi predictibil în partea ce se referă la 
activităţile de control de stat ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;  
3) unificarea practicilor de control de stat în domeniile de control ale Agenţiei 
Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor cu menţinerea specificului pentru fiecare 
domeniu de control. 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  realizează controlul de stat în 
următoarele domenii atribuite în competența sa, după cum urmează: 1) siguranţa şi 
calitatea alimentelor; 2) sanitar-veterinar şi zootehnie; 3) fitosanitar şi protecţia 
plantelor; 4) producerea şi circulaţia vinului şi a produselor alcoolice; 5) protecţia 
consumatorului în domeniul alimentar; 6) siguranţa ocupaţională; 7) respectarea 
condiţiilor de licenţiere conform domeniului aferent. 
Reieşind din factorii specifici care generează riscuri pentru siguranţa 
consumatorilor/beneficiarilor din domeniile de activitate plasate sub controlul 
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, s-a constatat oportunitatea statuării 
criteriilor de risc specifice fiecărui domeniu de control, după cum urmează: Criteriile 
de risc utilizate la planificarea controalelor de stat asupra activităţii de întreprinzător 
în domeniul siguranţa şi calitatea alimentelor sunt:  
1. Planificarea controalelor de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul 
sanitar-veterinar şi zootehnie se face în baza criteriilor de risc.  
2. Planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul 
fitosanitar şi protecţia plantelor se face în baza criterii de risc.  
3. Planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul 
producerii şi circulaţiei vinului şi a produselor alcoolice. 
Proiectul a fost completat cu prevederi privind întocmirea şi implementarea planului 
controalelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ca parte componentă a 
planului anual al controalelor al autorităţii competente în domeniile de control ale 
Agenţiei.  
Este important de subliniat că, proiectul prevede în calitate de obiectiv nr. 1 
asigurarea reducerii la maximum a numărului de vizite de control (până la una 
singură), atunci când persoana supusă controlului se va regăsi de mai multe ori în 
planul anual al controalelor (în vederea controlării în diferite domenii de control din 
competenţa Agenţiei. Organizarea şi efectuarea controlului va trebui să se realizeze 
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cu asigurarea, maxim posibilă, a efectuării unui singur control pe an pentru toate 
domeniile de activitate ale persoanei supuse controlului, identificate în planul anual 
al controalelor, cu excepţia situaţiilor când efectuarea unui singur control nu este 
posibilă din motive obiective, temeinic justificate. 
Un domeniu care, în prezent, este critic, vizează practica anterioară (până la iniţierea 
reformei sistemului de control de stat asupra activităţii de întreprinzător) a organelor 
de control la examinarea plângerilor, cât şi la analiza informaţiilor care le devin 
cunoscute cu privire la încălcări în domeniile de control ale Agenţiei. Practica care 
arată că în aproape sută la sută din cazuri (plângeri/petiţii/informaţii) are loc 
efectuarea unui control este una deficitară şi foarte periculoasă care subminează 
principiul care stă la baza controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător şi 
anume - efectuarea controlului în baza analizei criteriilor de risc. 
Implementarea proiectului se va face de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor, prin utilizarea Registrului de stat al controalelor, care urmează să fie 
ajustat corespunzător. 
Ca urmare a aprobării prezentului proiect vor fi abrogate Hotărîrea Guvernului Nr. 
370 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului 
de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniile siguranţei produselor 
alimentare, sanitar-veterinar şi zootehnie, fitosanitar, semincer, managementului 
produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor în baza analizei criteriilor de risc şi 
Hotărîrea Guvernului Nr. 372 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei 
de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei 
criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea 
Producţiei Alcoolice. De asemenea, vor fi ajustate un şir de acte normative în 
contextul cărora se face referinţă la Hotărîrea Guvernului nr. 370/2014 si la 
Hotărîrea Guvernului nr. 372/2014. 
Metodologia revizuită poate fi consultată la adresa de mai jos: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_175.pdf 
 
LISTELE DE VERIFICARE ÎN DOMENIILE DE COMPETENȚĂ A 
INSPECTORATULUI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, precum și în vederea executării prevederilor Legii nr. 131/2012 privind 
controlul de stat asupra activității de întreprinzător, a Hotărîrii Guvernului nr. 
379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza 
analizei riscurilor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și 
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a lansat consultările publice pe marginea 
proiectelor listelor de verificare elaborate în baza analizei riscurilor în domeniile de 
control ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Listele pot fi accesate la 
adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5992 
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ELIBERAREA ACTELOR PERMISIVE DIN DOMENIUL 
PROTECȚIEI MEDIULUI 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului în comun cu Agenția de Mediu a suspus consultărilor publice asupra 
proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind 
modificarea unor acte legislative. Scopul proiectului constă în excluderea 
reglementărilor contradictorii din actele legislative în domeniul protecției mediului 
referitoare la conturile la care sunt virate taxele pentru eliberarea actelor permisive 
perfectate de către Agenția de Mediu. 
Necesitatea elaborării proiectului reiese ca urmare a creării Agenției de Mediu, a 
unei autorități administrative noi din subordinea MADRM responsabilă de eliberarea 
actelor permisive din domeniul protecției mediului. Rezultatul scontat ca urmare a 
implementării proiectului propus va permite acumularea și administrarea corectă a 
taxelor provenite urmare a eliberării actelor permisive de către Agenția de Mediu la 
contul special al acesteia. Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6006 
 
REGULAMENTUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
Ministerul Economiei și Infrastructurii a expus în luna decembrie 2018 consultării 
publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr.905/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informaţiei. 
Necesitatea perfecționării actului normativ existent prin elaborarea unei noi variante 
a survenit ca urmare a modificărilor operate în cadrul normativ (realizarea 
prevederilor art.III din Legea nr.100/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
comunicațiilor electronice nr. 241/2007, Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016, 
Legea nr.135/2017 pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor 
electronice nr.241/2007, Legea nr. 185/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, Legea nr.160/2018 pentru modificarea unor acte legislative, Legea 
nr.74 din 26.04.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Legea 
securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008). Mai multe detalii găsiți la 
adresa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6018 
 
GRAFICUL CONTROALELOR DE STAT ASUPRA ACTIVITĂȚII 
REZIDENȚILOR PARCURILOR INDUSTRIALE PENTRU ANUL 
2019 
Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în temeiul lit.f) alin.(1) art.12 din 
Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, care prevede că în 
vederea optimizării controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor 
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industriale, anual la propunerea organelor de control se aprobă graficul controalelor 
de stat planificate prin hotărâre de Guvern. 
Graficul poate fi accesat la adresa: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5989 
http://particip.gov.md/public/documente/130/ro_5989_proiectul154.pdf 
 
LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR 
ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR CONSERVATE 
La 5 decembrie 2018, Guvernul a aprobat Statutul Instituției publice „Laboratorul 
central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”. 
Domeniile de competență ale Laboratorului sunt următoarele: 1) acordarea 
serviciilor de analiză privind siguranța și calitatea produselor alimentare, a materiei 
prime și a producției alcoolice; 2) organizarea analizelor de laborator și senzoriale 
pentru producția alcoolică și produsele alimentare; 3) acordarea serviciilor de 
evaluare a conformității producției alcoolice și a produselor alimentare. Alte detalii 
găsiți la: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17_150.pdf 
 
PRODUCEREA, CERTIFICAREA, CONTROLUL ŞI 
COMERCIALIZAREA MATERIALULUI DE ÎNMULŢIRE ŞI 
SĂDITOR VITICOL 
În ultima perioadă plantațiile viticole din republică se afectează de unele boli 
fitoplasmolice foarte periculoase, principala sursă fiind plantarea viilor cu material 
săditor infectat. Acest fapt a servit drept temei pentru modificarea la 12 decembrie 
2018 a Hotărîrii Guvernului nr. 418/2009 cu privire la aprobarea Reglementării 
tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de 
înmulţire şi săditor viticol”. Proiectul Hotărârii a fost elaborat de Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu Agenția Națională 
pentru Siguranța Alimentelor și mediul de afaceri din domeniul pepinieritului 
viticol. În scopul transpunerii Directivei 2004/29 CE a Comisiei din 4 martie 2004, 
Reglementarea tehnică prenotată se completează cu prevederi ce țin de efectuarea 
inspecțiilor oficiale în plantațiile portaltoi și plantațiile  altoi privind puritatea 
soiurilor de vie și stabilirea caracteristicilor  și a condițiilor minime pentru realizarea 
acestora. Mai multe detalii găsiți la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_2_3.pdf 
 
CONTAMINANȚII DIN PRODUSELE ALIMENTARE 
La 12 decembrie 2018, Guvernul a aprobat modificarea Regulamentului sanitar 
privind contaminanții din produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 520/2010. Aceste modificări țin de: 
- prevederile specifice pentru dioxine, furani și bifenili policlorurați în produsele 
alimentare și hrana pentru animale; 
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- cerințe privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de 
cereale; 
- nivelurile maxime ale contaminanților din produsele alimentare și hrana pentru 
animale; 
- monitorizarea nivelului de dioxine, furani, PCB în produsele din carne de bovine, 
ovine, pasăre de curte, porcine, pește, precum și în lapte crud, ouă de găină, fructe, 
legume, cereale, altele.  
Implementarea proiectului va fi atribuită ANSA. Mai multe detalii găsiți la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_1_11.pdf 
 
REGULAMENTE SANITAR PRIVIND AROMELE ŞI ANUMITE 
INGREDIENTE ALIMENTARE CU PROPRIETĂŢI 
AROMATIZANTE DESTINATE UTILIZĂRII ÎN ŞI PE 
PRODUSELE ALIMENTARE 
LA 19 decembrie 2018, au fost aprobate regulamentele sanitare privind aromele şi 
anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi 
pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în 
sau pe produsele alimentare. Acesta prevede stabilirea măsurilor tranzitorii privind 
lista de arome și materii prime, condiţii de utilizare a aromelor, a ingredientelor 
alimentare cu proprietăţi aromatizante şi a materiilor prime, lista naţională de arome 
şi materii prime a căror utilizare este permisă în sau pe produsele alimentare, 
etichetarea acestora. De asemenea, în anexa nr.2 găsiți lista națională de produse 
primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele 
alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate. 
Aromele și ingredientele alimentare cu proprietăți aromatizante se utilizează pentru 
a îmbunătăți sau modifica mirosul și/sau gustul produselor alimentare, în beneficiul 
consumatorului, însă acestea vor putea fi utilizate numai dacă vor îndeplini criteriile 
prevăzute de prezentul regulament. Utilizarea acestora trebuie să fie sigură și, prin 
urmare, anumite arome urmează a fi supuse unor evaluări a riscului înainte de a fi 
permisă utilizarea lor în alimente. 
Regulamentul în cauză armonizează utilizarea aromele alimentare şi anumite 
ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe 
produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și 
materii prime, garantând astfel siguranţa şi calitatea acestora şi facilitând depozitarea 
şi utilizarea lor. Aceste aspecte nu au fost reglementate anterior la nivel de ţară. 
Aprobarea proiectului de act normativ va asigura un nivel ridicat de protecţie a 
consumatorilor şi le va facilita alegerea produselor plasate pe piaţă, inclusiv 
produselor importate, care trebuie să prezinte siguranţă şi să fie etichetate 
corespunzător, iar armonizarea cu legislaţia comunitară va soluţiona problema 
diferenţelor dintre dispoziţiile de drept intern privind aromele alimentare şi anumite 
ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe 
produsele alimentare, care pot împiedica libera circulaţie a produselor alimentare şi 
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pot crea condiţii de concurenţă neloială; aromele de fum utilizate sau destinate 
utilizării în sau pe produsele alimentare, care pot împiedica libera circulaţie a 
produselor alimentare şi pot crea condiţii de concurenţă neloială.  
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_166.pdf 
 
IMPORTUL DE SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR 
La 7 decembrie 2018 a fost inițiată consultarea publică asupra proiectului Hotărârii 
Guvernului despre aprobarea Anexelor cu privire la importul de seminţe şi material 
săditor. Proiectul Hotărârii nominalizate a fost elaborat ca urmare a adoptării 
modificărilor și completărilor la Legea nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe. 
Prezentele Anexe stabilesc condiţiile şi modul de importare a seminţelor şi 
materialului săditor (denumite în continuare cu termenul generic de seminţe) în 
scopul protecţiei pieţei interne de introducerea seminţelor necertificate şi cu calităţi 
agrobiologice reduse, de soiuri şi hibrizi neomologaţi pentru multiplicare, precum şi 
pentru protecţia drepturilor amelioratorilor (menţinătorilor) de soiuri autohtoni. 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6008 
 
REGULAMENTULUI PRIVIND EXPORTUL ŞI IMPORTUL DE 
PRODUSE CHIMICE CARE PREZINTĂ RISC  
În luna decembrie 2018, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului e 
expus consultărilor publice asupra proiectului hotărârii Guvernului privind 
aprobarea Regulamentului  privind exportul  şi importul de produse chimice care 
prezintă risc. 
Prezentul proiect de Regulament privind exportul  şi importul de produse chimice 
care prezintă risc este elaborat în vederea realizării prevederilor Programului 
naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica 
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 973 din 18 octombrie 2010 și vine 
în executarea Legii nr. 389-XV din 25 noiembrie 2004 pentru aderarea Republicii 
Moldova la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil 
în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide şi 
cu privire la aprobarea și în temeiul art. 18, alin. 3  a Legii nr. 277 din 29 noiembrie 
2018 privind substanțele chimice. 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6016 
 
IMPORTUL MEDICAMENTELOR, PRODUSELOR 
FARMACEUTICE ȘI PARAFARMACEUTICE 
La 5 decembrie 2018, Guvernul a aprobat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de 
control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal 
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în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-
ucrainene. 
Drept temei a servit importul medicamentelor de către agenții economici din stânga 
Nistrului în lipsa actelor permisive (Autorizație de import al medicamentelor) și 
neînregistrarea medicamentelor în Nomenclatorul de stat al medicamentelor al RM, 
importul mărfurilor de uz fitosanitar care nu sunt înregistrate în Registrul de stat al 
produselor omologate, precum lipsa instituțiilor financiare care să poată asigura 
încasarea la bugetul de stat a drepturilor de import-export în punctele de trecere de 
stat moldo-ucrainene. 
Începând cu 1 februarie până la 1 iulie 2019, importul medicamentelor, produselor 
farmaceutice și parafarmaceutice, materiei prime medicamentoase, produselor de uz 
fitosanitar și al fertilizanților va fi realizat de către agenții economici din raioanele 
de Est înregistrați la Agenția Servicii Publice, conform procedurii stabilite de 
Serviciul Vamal în comun cu instituțiile competente, fără perceperea drepturilor de 
import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică și altor restricții, 
cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele 
constituționale. 
Serviciul Vamal va fi abilitat cu dreptul de a încasa în numerar de la persoane fizice 
și juridice drepturile de import sau export doar în cazul în care în punctul de trecere 
a frontierei de stat nu este instituție financiară. Alte detalii găsiți la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_114.pdf 
 
INTRODUCEREA PRODUSELOR PETROLIERE PRIN 
FRONTIERA DE EST 
Cu privire la modificarea unor Hotărâri de Guvern în Hotărârea Guvernului nr.1232 
din 9 noiembrie 2016 „Cu privire la unele aspecte de introducere a produselor 
petroliere prin frontiera de Est” și în Hotărârea Guvernului nr. 960 din 07.11.2017 
„pentru punerea în aplicare a Legii nr.109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de 
control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal 
în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-
ucrainene. 
În cadrul întâlnirii de la Tiraspol din 30 martie 2012 a fost semnată Decizia 
protocolară „Privind principiile reluării plenare a circulaţiei trenurilor marfare prin 
regiunea transnistreană". Astfel, a fost instituit un mecanism de control vamal 
comun la staţiile de cale ferată „Râbniţa” şi „Bender 2", care permitea exportul 
mărfurilor direct prin regiunea transnistreană sub controlul deplin din partea 
Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Termenul iniţial al acestui mecanism a 
fost stabilit pentru 6 luni, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu consimţământul 
părţilor, ultimul termen fiind stabilit până pe 31 decembrie 2018. 
Actualmente se propune spre examinare posibilitatea prelungirii termenului de 
valabilitate a hotărârii nr. 1232/2016 „cu extinderea termenului de acţiune a normei 
date pentru următoarele 6 luni. Totodată se propune sistarea procedurilor stabilite în 
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cazul în care până la expirarea celor 6 luni va fi instituit controlul comun în punctele 
de trecere a frontierei de stat Novosaviţcaia - Cuciurgan”. Totodată, cu referire la 
excluderea sintagmei ”şi alte restricţii” din punctul 21 din Hotărârea Guvernului nr. 
960 din 07.11.2017 „pentru punerea în aplicare a Legii nr.109 din 9 iunie 2017 
privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind 
asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a 
frontierei de stat moldo-ucrainene”, este de menţionat că modificarea respectivă vine 
întru ajustarea tehnică a procedurii de control comun şi excluderea posibilităţii 
introducerii unor produse neconforme prin evitarea controlului prestabilit de către 
autorităţile competente ale Republicii Moldova (ANSA, Agenţia Medicamentului). 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_40.pdf 
 
MODUL DE DECLARARE A VALORII ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR 
La 21 decembrie 2018, a fost expus consultărilor publice Proiectul Hotărârii 
Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.974/2016 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă 
a mărfurilor . 
Proiectul propus a fost elaborat în vederea îmbunătăţirii cadrului normativ ce 
vizează determinarea și verificarea valorii în vamă, acordând în același timp 
suficiente garanții de eficienţă, transparenţă şi previzibilitate. 
Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, stabilește 
modul de determinare şi declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe 
teritoriul vamal al Republicii Moldova precum şi procedura de control al 
corectitudinii determinării valorii în vamă.  
Urmare consultărilor desfășurate cu mediul de afaceri s-a stabilit necesitatea 
optimizării procedurii de verificare a valorii în vamă declarate prin operarea 
completărilor în actul normativ vizat în vederea îmbunătățirii transparenței 
procesului decizional ce ține de aspectul valoric. 
Prin promovarea acestui proiect prioritar se urmăreşte: 
- informarea declarantului referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului 
declarat; 
- îmbunătățirea procesului de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea 
prețului declarat; 
- dezvoltarea și definitivarea sintagmei ,,suspiciuni întemeiate”;  
- acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia 
organului vamal; 
- acordarea dreptului de solicitare a bazei de calcul a valorii în vamă determinate 
prin aplicarea metodei de rezervă. 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6050 
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RESURSA INFORMAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
În temeiul art. 179 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior 
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 
571), precum și în vederea realizării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 
2020”, aprobate prin Legea nr. 166/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2012, nr. 245-247, art. 791), Guvernul a hotărât la 19 decembrie 2018 să instituie 
resursa informațională în domeniul comerțului în baza Sistemului informațional 
automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (în continuare – 
SIAGEAP). 
Autoritățile publice implicate în implementarea soluţiilor de ghișeu unic din 
domeniul comerțului vor utiliza SIAGEAP în calitate de resursă informațională în 
domeniul comerțului, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiind 
obligate să întreprindă careva măsuri: 
1) vor desemna la nivel de entitate persoane responsabile de realizarea, coordonarea 
şi monitorizarea implementării soluției de ghișeu unic de tip mixt și a resursei 
informaționale în domeniul comerțului în baza SIAGEAP;  
2) vor încheia cu Agenția de Guvernare Electronică acorduri privind prestarea 
serviciilor de autentificare și autorizare de către serviciul electronic guvernamental 
de autentificare și control al accesului (MPass) pentru asigurarea verificării 
identității utilizatorilor SIAGEAP la nivel de entitate;  
3) vor desemna utilizatorii care vor opera cu notificări privind iniţierea activităţii de 
comerţ în SIAGEAP la nivel de entitate şi vor determina nivelul de acces atribuit 
acestora pentru a introduce şi a accesa datele prin autentificare prin serviciul MPass;  
4) vor încheia cu Agenţia de Guvernare Electronică acorduri privind prestarea 
serviciilor de plată în contextul colectării plăţilor de notificare cu ajutorul 
instrumentelor de plată disponibile în serviciul guvernamental de plăţi electronice 
(MPay); 
 5) vor realiza măsurile necesare pentru asigurarea, prin intermediul platformei de 
interoperabilitate (MConnect), a unui schimb de date eficient în procesul operării cu 
notificările privind inițierea activității de comerț şi/sau al emiterii actelor permisive 
între sistemele informaţionale (baze de date, bănci de date, registre automatizate, 
platforme web, portaluri informaţionale, interfeţe de schimb de date, puncte de acces 
şi/sau cabinete virtuale individuale) pe care le deţin, precum şi între acestea şi 
sistemele şi registrele de stat relevante. 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_185.pdf 
 
REGULAMENTULUI SANITAR PRIVIND NORMATIVELE DE 
EMITERE A ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIEI LA DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ INTERIOR 
Pană la mijlocul lunii ianuarie 2019, agenții economici cu activitate în comerț 
interior își pot expune opinia vizavi de Proiectul Hotărârii Guvernului pentru 
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aprobarea Regulamentului sanitar privind normativele de emitere a zgomotului și 
vibrației la desfășurarea activităților de comerț interior. 
Prin acest proiect de Hotărâre a Guvernului, în scopul protejării sănătății populației, 
se propune aprobarea Regulamentului sanitar privind normativele de emitere a 
zgomotului și vibrației la desfășurarea activităților de comerț interior. 
Regulamentul sanitar privind normativele de emitere a zgomotului și vibrației la 
desfășurarea activităților de comerț interior (în continuare Regulament) stabileşte 
nivelurile maxime de zgomot și vibrație admise pentru populaţie la funcţionarea 
obiectivelor comerciale în blocurile locative, sociale, anexate la ele și zonele 
rezidențiale, şi pe teritoriul zonelor adiacente lor. 
În anexele la Regulamentul sanitar sunt stabilite: nivelurile admise de presiune 
sonoră, nivelele sonore, nivelele sonore echivalente şi maxime ale zgomotului ce 
pătrunde în încăperile locative, publice şi pe teritoriul zonei rezidențiale (anexa1), 
precum și valorile admise ale vibrației în încăperile locative și publice (anexa 2). 
Aprobarea proiectului de act normativ va contribui la protecţia sănătăţii populaţiei 
de acţiunea zgomotului și vibrației generate de obiectivele de comerț amplasate în 
blocurile locative, sociale, atașate la ele și în zonele rezidențiale ale localităților, de 
asemenea la exploatarea obiectivelor comerciale de către agenții economici. 
Totodată, aprobarea Regulamentului menționat va asigura posibilitatea desfăşurării 
activităţilor de comerţ interior de către agenții economici și evaluarea riscurilor 
pentru sănătatea populației de către organele de supraveghere de stat a sănătății 
publice, bazate pe normativele legale. Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6051 
 
CARTEA ALBĂ PENTRU REFORMA CADRULUI NORMATIV-
REGULATORIU AL INDUSTRIEI TURISMULUI DIN REPUBLICA 
MOLDOVA 
Urmare a realizării Cărții Albe pentru reforma cadrului normativ-regulatoriu al 
industriei turismului din Republica Moldova, un studiu amplu al cadrului normativ 
în domeniul turismului din Republica Moldova, în analiză comparativă cu țările din 
regiune, cu prezentarea experienței internaționale pe diferite aspecte de 
reglementare, a fost elaborate o serie de recomandări ce urmează a fi implementate.  
Detalii privind proiectul de modificare a unor acte normative puteți găsi la: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6023 
http://particip.gov.md/public/documente/130/ro_6023_Cartea-Alba.pdf 
 
PRINCIPIILE BUNEI GUVERNĂRI – ÎN CONTINUĂ AJUSTARE 
DE CĂTRE MINISTERUL FINANȚELOR 
La 6 decembrie 2018, Ministerul Finanțelor a înaintat spre consultare publică 
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, 
raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de 
răspundere managerială. 
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Prin proiectul respectiv, Ministerul Finanțelor intenționează să alinieze procesul de 
evaluare și raportare a managementului financiar și controlului, precum emiterea 
declarației privind buna guvernare. Scopul final este de a spori răspunderea 
managerilor de orice nivel din entitatea publică pentru implementarea și menținerea 
sistemelor de control intern managerial în cadrul entităților publice. Proiectul vine 
cu o serie de măsuri de întreprins, printre care 
- desemnarea unei subdiviziuni responsabile de coordonarea sistemului de control intern 
managerial în cadrul entității publice, care va organiza și desfășura procesul de autoevaluare 
și raportare a sistemului respectiv; 
- asigurarea obiectivității informației prezentate; 
- modificarea conceptului de raportare a sistemelor de control intern managerial, și anume, 
raportarea în cascadă a acestora. Entitățile publice vor consolida rapoartele entităților din 
subordine, iar către Ministerul finanțelor vor prezenta rapoarte (per entitate și consolidate pe 
domeniile de competență) ministerele, autoritățile administrative centrale, precum și 
autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea; 
- modificarea și adaptarea întrebărilor din Raportul anual privind controlul intern 
managerial, în funcție de standardele naționale de control intern, dar în corespundere cu 
necesitățile de informare ale Ministerului Finanțelor cu privire la domeniile de interes; 
- simplificarea mecanismului privind evaluarea sistemelor de control intern managerial și 
raportarea acestora; 
- remiterea unei copii electronice a Declarației privind răspunderea managerială către 
Ministerul Finanțelor de către ministere, autoritățile administrative centrale și autoritățile 
publice locale de nivelul II; etc. Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6000 
 

 
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, echipa IDIS Viitorul Vă dorește  

multă sănătate, pace, fericire, împlinire, noi aspirații și colaborări fructuoase, 
un an generos, prosper, care să Vă aducă mai mult decât  

realizarea obiectivelor propuse pentru 2019! 
 

LA MULȚI ANI ȘI CRĂCIUN FERICIT! 


