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BULETIN INFORMATIV 

Nr. 107 (1-31 iulie 2018) 

Noutăţi legislative şi alte ştiri 

 

 
 
 
 

În perioada 1 – 31 iulie 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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REFORMA CODULUI FISCAL AL RM 
La ședința din 4 iulie 2018 Guvernul a aprobat modificările la Codul Fiscal 
cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit. 
În scopul executării prevederilor art. 151 , art. 24 alin. (3), (19) şi (21), art. 
36, art. 49 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 
2007), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul a hotărât 
aprobarea a următoarele: 1) Regulamentul cu privire la determinarea 
obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi 
persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, listate în 
documentul de referință; 2) Regulamentul cu privire la determinarea 
obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice 
rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, 3) Regulamentul cu privire la 
impozitul pe venitul nerezidenților, listate în documentul de referință: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr25_70.pdf 
La 25 iulie a fost aprobat Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, prin care se propune ca eschivarea de la 
calculul şi de la plata impozitelor, primelor de asigurare obligatorie de 
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asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, 
stabilite în cotă procentuală se sancţionează cu o amendă de la 80% la 100% 
din suma impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în 
cotă procentuală nedeclarate. Detalii la: 
 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr30_38.pdf 
De asemenea, Guvernul a examinat proiectul de lege privind declararea 
voluntară şi stimularea fiscală, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 
284 din 24 iulie 2018) l-a susținut cu propuneri şi obiecţii de tehnică 
legislativă, autentificate la 25 iulie în cadrul ședinței prin aprobarea avizului 
la acest proiect. Unii termeni revizuiți, remarci privind mecanismul de 
declarare voluntară și necesitatea de specificare a măsurilor discriminatorii 
și a condițiilor de anulare a sumelor din sistemele de evidență.  Mai multe 
detalii găsiți la: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_34.pdf 
Însăși PROIECTUL DE LEGE poate fi găsit la adresa: 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid
/61/LegislativId/4329/language/ro-RO/Default.aspx 
Pa lângă acestea, Parlamentul vine și cu alte 2 proiecte de lege care vizează 
modificarea CODULUI FISCAL privind încălcările fiscale, evaziunile 
fiscale și practicarea ilegală a activității de întreprinzător, procedurile de 
efectuare a controlului, petiții, sesizări etc. 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid
/61/LegislativId/4328/language/ro-RO/Default.aspx 
Alte modificări privind Impozitarea plăților salariale: majorarea scutirii 
personale, introducerea cotei unice, reducerea contribuției de asigurări 
sociale achitate de către angajatorul din sectorul privat; Regimul fiscal 
pentru veniturile salariale ale conducătorilor auto de călători ce activează în 
cadrul agenților economici; Regimul TVA pentru cazare și alimentație 
publică; Regimul TVA al mărfurilor introduse din raioanele de est ale RM; 
Repatrierea mijloacelor bănești, mărfurilor și serviciilor provenite din 
tranzacțiile economice externe; modificări ale unor amenzi la diverse 
capitole, inclusiv amendarea pentru nerespectarea modului de întocmire și 
de prezentare a dărilor de seamă, și taxe pentru licențe ș.a., încălcarea 
regulilor de utilizare a mașinilor de casă și control, norme speciale privind 
determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018: 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid
/61/LegislativId/4327/language/ro-RO/Default.aspx 
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GHIȘEUL UNIC DE ELIBERARE ȘI GESTIONARE A ACTELOR 
PERMISIVE 
 
După o perioadă îndelungată de 
așteptare din parte agenților 
economici și de muncă din partea 
instituțiilor responsabilizate, cu 
suportul Băncii Mondiale, a fost 
lansat Ghișeul Unic de eliberare și 
gestionare a actelor permisive, la 
care 29 de acte permisive din cele 
150 pot fi solicitate online. 

Lansarea ghișeului va spori eficiența și 
operativitatea în acordarea serviciilor 
businessului, dar și va genera anual 
economii de 60 de milioane de lei pentru 
mediul de afaceri. 
Totodată, solicitarea actelor în regim online 
va minimiza contactul cu funcționarul 
public, ceea ce va contribui la combaterea 
corupției și reducerea birocrației. 
Bazele de date ale 30 de instituții publice vor 

fi conectate la acest sistem și vor interacționa online pentru a verifica 
automat datele agentului, fără a fi nevoie de prezentarea unor certificate 
suplimentare. Solicitanții pot semna electronic documentele și achita online 
taxele pentru obținerea actelor permisive. Pe lângă eficiență și operativitate 
în acordarea serviciilor businessului, sunt estimate și economii anuale de 60 
de milioane de lei pentru mediul de afaceri. 
Ghișeul unic electronic 
este accesibil pe portalul 
servicii.gov.md 
Detalii la:  
https://gov.md/ro/content/g
hiseul-unic-pentru-actele-
permisive-fost-lansat-
primele-29-de-acte-pot-fi-
solicitate-online 
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ACHIZIȚII PUBLICE – în continuă schimbare 
La ședința Guvernului din 4 iulie 2018  a fost aprobat Avizul la proiectul de 
lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 205 din 13 
iunie 2018), care a fost respinsă din motivul, că includerea са excepție de la 
aplicarea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice а соntrасtеlоr саrе 
au са obiect achizițiile publice de bunuri și servicii în sănătate аr putea 
constitui ре viitor un impediment în evaluarea sistemului de achiziții 
publice са unul соnfоrm directivelor UE. Mai mult decât atât, din punct de 
vedere al principiului de transparență, asigurarea unei concurențe loiale la 
рrосеdurilе de achiziții publice, proiectul рrорus de asemenea poate fi 
calificat са unul nесоnfоrm асеstоr principii. Mai multe detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr20_113.pdf 
În schimb, la ședința din 11 iulie 2018 a fost aprobat Conceptul tehnic al 
SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT “Registrul de Stat al 
Achiziíțiilor Publice” (MTender). Sistemul “MTender” creează un spațiu 
informațional unitar și o sursa oficială de date despre procedurile de 
achiziții publice desfășurate și rezultatele organizării lor – contractele de 
achiziție publică. Sistemul “MTender” va automatiza procesele de 
desfășurare a procedurilor de achiziții publice, dar și a proceselor pre-
procedură (planificare) și a celor post-procedură (monitorizare). Totodată, 
Sistemul “MTender” va oferi instrumente avansate de analiză a datelor.  
Mai multe detalii găsiți la: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_101.pdf 
 
MODIFICĂRI ÎN DOMENIUL TANSPORTULUI 
Înmatricularea transportului 
La ședința Guvernului din 4 iulie 2018 a fost aprobat proiectul de lege cu 
privire la înmatricularea unor mijloace de transport din stânga Nistrului și 
mun. Bender. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_32.pdf 
Vehiculele cu motor electric sau de tip hybrid  
Ședința Guvernului din 11 iulie a soldat cu respingerea inițiativei de scutire 
a autovehiculelor acționate electric de la perceperea taxei pentru folosirea 
drumurilor, precum și micșorarea cu 50% a taxei pentru folosirea 
drumurilor pentru autovehiculele de tip hibrid, care riscă să constituie o 
practică defectuoasă, căci va duce la micșorarea acumulărilor în fondul 
rutier și nu vor fi resurse suficiente pentru întreținerea drumurilor. 
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https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_1_9.pdf 
Accize la petrol. La aceeași ședință a fost respinsă de asemenea tentativa de 
reducere cu 50% a cotelor accizelor la combustibil, din aceleași motive. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_1_2.pdf 
Agenția Navală a Republicii Moldova 
La 11 iulie 2018 a fost aprobată hotărârea cu privire la crearea Agenției 
Navale a Republicii Moldova, autoritate administrativă subordonată 
Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin reorganizarea prin fuziune 
(contopire) a Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești” și a 
Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_77.pdf 
 
REGIMUL FISCAL LA FRONTIERĂ - PERVOMAISK - 
CUCIURGAN 
La 11 iulie 2018 au fost aprobate unele modificări și completări ale HG nr. 
960 din 7 noiembrie 2017 privind măsurile de control la trecerea frontierei, 
de control vamal și privind asigurare regimului fiscal în cadrul controlului 
comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, prin 
care se propune de a scuti de drepturi de import mărfurile cu excepţia celor 
supuse accizelor, provenite din cadrul tranzacţiilor economice externe şi 
livrate de către agenţii economici ai Republicii Moldova, care au relaţii 
fiscale cu sistemul ei bugetar către agenţii economici din raioanele de Est 
ale Republicii Moldova, care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. 
Scutirea poate fi acordată doar cu condiţia introducerii şi vămuirii acestor 
mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei 
de stat Pervomaisk-Cuciurgan şi rămânerii acestora pe teritoriul necontrolat 
de către organele constituţionale. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_60.pdf 
 
ÎN ATENȚIA ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA UȘOARĂ 
La 20 iulie Guvernul a aprobat modificarea HG nr. 519/2004 „Despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a 
Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor 
de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova 
solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, 
impozitate cu TVA la cota zero, şi despre modul de administrare a 
serviciilor prestate de aceste întreprinderi”, prin care, pe lângă alți termeni 
modificați în legătură cu reforma instituțională, se propun modificări la lista 
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documentelor ce urmează a fi prezentate de agentul economic în adresa 
Ministerului Economiei și Infrastructurii, pentru ca ulterior să fie incluși în 
Lista agenților economici, precum și a fost exclusă necesitatea prezentării 
copiei certificatului de atribuire a codului fiscal. Detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_171.pdf 
 
SUBVENȚIONAREA CREĂRII LOCURILOR DE MUNCĂ 
La 25 iulie 2018 Guvernul a aprobat modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
subvenționarea creării locurilor de muncă. Redacția acestuia prevăd că 
termenul de depunere a cererilor de rezervare a subvenției poate fi prelungit 
cu cel mult 31 zile calendaristice, prin Ordinul Ministerului Finanțelor, ceea 
ce va permite prezentarea calitativă și în termen a cererilor de rezervare a 
subvențiilor. Detalii la adresa:  
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_160.pdf 
 
ZONELE ECONOMICE LIBERE – ÎN EXTINDERE 
La 25 iulie a fost aprobat Avizului asupra proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative, prezentat cu titlu de 
inițiativă legislativă (nr.186 din 6 iunie 2018), al cărei scop este extinderea 
suprafețelor Zonelor Economice Libere (în continuare – ZEL), precum și 
îmbunătățirea cadrului legal ce ține activitatea acestora. Adoptarea 
proiectului de act legislativ propus este necesară, deoarece va contribui 
considerabil la atragerea investiţiilor autohtone şi străine; la formarea unor 
sectoare competitive în industrie pe baza tehnologiilor moderne şi 
inovaţionale; la utilizarea mai eficientă a patrimoniului public; dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii; crearea locurilor de muncă etc. Subsidiar, 
noile amendamente vor contribui semnificativ la crearea unui mediu 
investițional atractiv pentru investitorii străini și autohtoni, care vor 
beneficia de un mediu juridic sigur, stabil şi previzibil, factor important 
pentru creșterea investițiilor în cadrul Zonelor Economice Libere. Detalii la:  
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr33_30.pdf 
 
BARIERE TEHNICE ÎN COMERȚUL DIN CADRUL CSI 
La 25 iulie a fost aprobată inițierea negocierilor asupra proiectului 
Acordului cu privire la barierele tehnice în comerţul dintre statele-membre 
ale Comunităţii Satelor Independente. Detalii la adresa:  
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_180.pdf 
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COMISIA EUROPEANĂ – PENTRU UN MEDIU ECONOMIC 
TRANSPARENT, EFICIENT, COMPETITIV ȘI REZISTENT ÎN RM 
La 25 iulie Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului de 
finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu 
privire la consolidarea potențialului de creștere al Republicii Moldova 
printr-un mediu economic transparent, eficient, competitiv și rezistent. 
Acordul prevede finanțarea a 12 milioane de euro de către Comisia 
Europeană din cadrul Instrumentului European de Vecinătate și 250 mii de 
euro cofinanțare în cadrul Programului Anual de Acțiuni 2017 al UE. 
Domeniile pentru care va fi oferit suportul pentru regiunile Moldovei – 
Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia, sunt: Dezvoltarea economică și 
oportunitățile de piață; Consolidarea instituțiilor și buna guvernare; 
Conectivitate, eficiență energetică, mediu și schimbări climatice. 
Detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_172.pdf 
 
24 900 000,0 EURO PENTRU ,,PROGRAMUL DE GUVERNANȚĂ 
ECONOMICĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA (DPO-3) 
La 11 iulie a fost aprobat prin hotărâre proiectul de lege pentru ratificarea 
Acordului de Finanțare dintre RM și Asociația Intențională pentru 
Dezvoltare privind Programul de guvernanță economică  pentru Republica 
Moldova (DPO-3) 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_33.pdf 
 
LEGEA SOCIETĂȚILOR PE ACȚIUNI – ÎN REDACȚIE 
La 25 iulie 2018 a fost aprobat de către Guvern Avizului la proiectul de lege 
pentru modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, prin 
care se intervine cu unele redacții. Detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr24_76.pdf 
 
Masa rotundă COORDONAREA de către SOCIETATEA CIVILĂ  
a DEZBATERILOR PREELECTORALE în MOLDOVA 
La 20 iulie 2018, echipa ANB a organizat masa rotundă cu genericul Coordonarea 
de către societatea civilă a dezbaterilor preelectorale în Moldova, care a adunat în 
cadrul său reprezentanți ai societății civile un cerc mai îngust de reprezentanți ai 
societății civile cu activitate focusată pe procesul electoral în Republica Moldova.  
Discuțiile au avut drept scop continuarea dialogului între organizațiile societății 
civile pentru asigurarea transparenței și coerenței dezbaterilor electorale, axat pe 
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valori democratice cheie, precum independența și neutralitatea politică, deschiderea 
și accesibilitatea partidelor și a votanților, metodologia transparentă și predictibilă. 
 

 
 
Majoritatea ONG-urilor planifică de a 
organiza dezbateri preelectorale, având 
totodată ca punct de pornire Coaliția 
Civică pentru Alegeri Libere și Corecte. 
Această întrunire reprezintă a doua masă 
rotundă dintr-o serie de evenimente 
dedicate procesului de dezbateri 
preelectorale, dedicate coordonării și 
formării agendei preelectorale focusate 
pe problemele reale cu care se confruntă 
economia țării și, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova. 
 

 


