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Noutăţi legislative şi alte ştiri 

 

 
 
 
 

În perioada 1 – 30 iunie 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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CONFERINȚA ROLUL BUSINESSULUI ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA 
GUVERNĂRII ȘI CLIMATULUI DE INVESTIȚII 

 
La 14 iunie 2018, echipa ANB a organizat cu suportul Centrului Internațional pentru 
Antreprenoriat Privat (CIPE) și al Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERB) conferința “Rolul 
businessului în îmbunătățirea guvernării și climatului de 
investiții”, în cadrul căreia au fost abordate subiecte ce țin 
de rolul asociațiilor de bussines în reprezentarea 
bussinesului  și impactul lor asupra îmbunătățirii climatului 
de business și a bunei guvernări în Moldova.  
Reprezentanții BERD în Moldova, Angela Sax, șefă a 
biroului la Chișinău, și Veronica Arpintin au vorbit despre 
rolul BERD în susținerea eforturilor businessului local 
pentru îmbunătățirea guvernării și climatului de afaceri din Moldova, precum și 
despre deschiderea reprezentanței față de orice proiect de promovarea a activității 
asociațiilor de afaceri în vederea promovării activității membrilor săi.  

 
Heinz-Wilhelm Strubenhoff, șef de programe regionale în cadrul Corporației 
Financiare Internaționale (IFC) a venit cu exemple relevante din Germania, prin care 
s-a relevat importanța și puterea sectorului asociativ în promovarea intereselor 
businessului. Au fost abordate subiecte precum îmbunătățirea activității sectorului 
asociativ în vederea prestării serviciilor membrilor asociațiilor și cetățenilor, atât de 
asociațiile reprezentative ale mediului de afaceri pe domenii, precum și camerele de 
comerț națională și bilaterale, în calitate de avocați, mediatori și consilieri pentru 
business. 
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Reprezentanții asociațiilor de business din Moldova, pe lângă faptul că au menționat 
impedimentele în activitatea asociațiilor, au abordat impactul lor asupra procesului 
de decizie asupra modificărilor legislative asupra activității de întreprinzător, punând 
pe talerele cântarului interesele public-privat și mecanismele de realizare a acestora. 

 
Un alt subiect discutat, nu mai puțin important – promovarea standardelor 
anticorupție și de integritate în cadrul mediului de afaceri – a scos la iveală mai 
multe lacune din domeniul cooperării public-privat pe segmentul de achiziții 
publice, un sistem imperfect și în stadiu de formare. 

Problema lejer atinsă cu referire la lipsa 
forței de muncă în țară a rasat ușor firul 
discuțiilor spre procesele de corupție care 
au loc în cadrul colectivelor de muncă din 
sectorul privat și public, de unde și a fost 
relevată importanța promovării 
standardelor anticorupție și integritate în 
cadrul întreprinderilor, ca element de 
garanție pentru dezvoltarea întreprinderilor 
și a economiei în general, ca a element de 
creștere a credibilității în perspectiva 
atragerii investițiilor la nivel național și 
internațional, și ca instrument de bază 
pentru întreprinderile mici și mijlocii în 
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care este prematur de implementat ca instrument integru guvernanța corporativă, 
familiară mai mult întreprinderilor mari și mijlocii. Careva pași se întreprind în 
implementarea guvernării deschise în cadrul întreprinderilor de stat, pentru mediul 
de afaceri, în special IMM, rămâne soluție mai degrabă cultivarea unei abordări 
bazate pe integritate și standarde anticorupție (rol asumat de către asociațiile de 
afaceri), care va da roadele scontate în viitor.  
Natalia Oțel-Belan, Director Regional Adjunct CIPE, a 
declarat că businessul trebuie să continue să fie un jucător 
activ în îmbunătățirea situației economice din Republica 
Moldova. Rolul lui este nu doar să-și mențină afacerea și 
să o crească, să lupte zi de zi cu toate riscurile cu care se 
confruntă, ci să și determine schimbările prin acțiunile pe 
care le întreprinde. Rolul lui este să consolideze această 
poziție a businessului, să comunice, să creeze acest canal 
și să determine aceste schimbări. 
În rezultatul discuțiilor arzătoare, pe alocuri în unison, pe 

alocuri contradictorii, 
reunind la aceeași masă 
atât asociații de business 
și reprezentanți ai mediului de afaceri, cât și 
organizații de finanțare și reprezentanți ai 
instituțiilor guvernamentale decidente, participanții 
la conferință au convenit de comun acord că 
parteneriatul public-privat este un test pentru 
posibilitatea implementării principiilor de 
guvernanță corporativă, o provocare pentru 
eficientizarea serviciilor prestate de asociațiile de 
afaceri, ca mediatori ai intereselor reprezentanților 
mediului de afaceri și guvernului, și ca promotori ai 

programelor de conformitate la standarde de integritate.  
FINALMENTE, FIECARE SCHIMBARE A TOT CE NE ÎNCONJOARĂ 
PORNEȘTE DE LA FIECARE DIN NOI! ATUNCI SĂ CREĂM REGULI CLARE 
DE JOC! 
http://viitorul.org/ro/content/rolul-businessului-esen%C8%9Bial-%C3%AEn-
avansul-economic-al-republicii-moldova 

 
Masa rotundă COORDONAREA de către SOCIETATEA CIVILĂ  
a DEZBATERILOR PREELECTORALE în MOLDOVA 
La 15 iunie 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.  
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Discuțiile au avut drept scop lansarea  dialogului între organizațiile societății civile 
pentru asigurarea transparenței și coerenței dezbaterilor electorale, atingând aspecte 
precum lecțiile învățate din programele de dezbateri precedente în Moldova și 
acțiunile de întreprins pentru a putea asigura un proces de dezbateri preeelectorale 
axat pe valori democratice cheie, precum transparența, independența și neutralitatea 
politică, deschiderea și accesibilitatea partidelor și a votanților, metodologia 
transparentă și predictibilă. 
 

Această întrunire reprezintă prima 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.  

 
 
LUPTA ANTICORUPȚIE 
ALIAȚI INTERNAȚIONALI ÎN LUPTA MOLDOVEI CU 
CORUPȚIA – ROMÂNIA ȘI UCRAINA 
La 29 iunie 2018 Guvernul RM a decis în cadrul ședinței sale asupra două Acorduri 
de cooperare:  
- Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
României în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei 
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Necesitatea elaborării Acordului este marcată de importanţa acordată principiilor 
bunei guvernări şi dezvoltării mecanismului de prevenire şi combatere a faptelor de 
corupţie şi a celor conexe corupţiei, 
încheierea acestui Acord prezintă în sine o serie de avantaje, precum posibilitatea de: 
- efectuare a schimbului de experţi în vederea însuşirii celor mai bune practici de 
luptă împotriva corupţiei; - intensificare a schimbului de date şi informaţii operative, 
precum şi sporirea numărului echipelor comune de investigaţii; - creştere a 
posibilităţii de angrenare a organizaţiilor/ instituţiilor / iniţiativelor europene şi 
internaţionale în vederea sprijinirii activităţilor desfăşurate în temeiul acordului; - 
sporire a încrederii partenerilor de dezvoltare şi a capacităţii de contribuire la 
gestionarea problematicii frontierei externe a Uniunii Europene. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr25_69.pdf 
- Acordul de Cooperare dintre Centrul Național Anticorupție al Republicii 
Moldova și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei în domeniul prevenirii și 
combaterii corupției, semnat la Kiev la 30 mai 2018. 
Acordul de cooperare a fost elaborat în vederea realizării atribuţiilor Centrului, 
stabilite în art. 4 al Legii nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la Centrul Naţional 
Anticorupţie, precum şi pentru apliearea prevederilor instrumentelor internaţionale 
în domeniul dat, în vederea facilitării schimbului dc informaţii cu organele similare 
de peste hotare. Scopul prezentului Acord constă într-o cooperare mai strânsă şi în 
schimbul de informaţii şi experienţă dintre Părţi în domeniul prevenirii şi 
contracarării corupţiei, investigării şi divulgării actelor criminale legate de corupţie. 
Detalii la: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr24_72.pdf 
 
PLANUL SECTORIAL ANTICORUPȚIE ÎN DOMENIUL 
ADMINISTRĂRII ȘI DEETATIZĂRII PROPRIETĂȚII PUBLICE 
PENTRU ANII 2018-2020 
La 5 iunie a.c. Guvernul a aprobat Planul sectorial anticorupție în domeniul 
administrării și deetatizării proprietății publice pentru anii 2018-2020. Ținând cont 
de cauzele apariției corupției în domeniul administrării și deetatizării proprietății 
publice a fost stabilit obiectivul planului sectorial anticorupție, care constă în 
dezvoltarea și implementarea prioritară a standardelor de integritate, a 
responsabilității, transparenței  și rezistenței la riscurile de corupție. Printre priorități 
au fost formulate: inventarierea, înregistrarea dreptului de proprietate și 
monitorizarea eficientă a patrimoniului public; asigurarea transparenței în procesul 
de înstrăinare și administrare a patrimoniului public; remedierea lacunelor și 
inconsistențelor actelor normative; lichidarea fenomenului abuzului  de putere și 
depășire a a atribuțiilor de serviciu; perfecționarea managementului întreprinderilor 
de stat și a patrimoniului lor. 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_173.pdf 
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ACHIZIȚII PUBLICE 
 

NOI PAȘI SPRE ACHIZIȚII MAI TRANSPARENTE, MAI 
MODERNE, MAI BINE ORGANIZATE 
Ședința Guvernului din 20 iunie 2018 a venit cu noi reformări ale sistemului de 
achiziții. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice stabilește un cadru regulator mai complex în 
domeniul achizițiilor publice, însă totodată mai aplicabil, deoarece oferă claritate 
mai multor noțiuni, concepte:  
- dezvoltă mecanismele existente în legislația privind achizițiile publice și instituie 
altele noi, în vederea simplificării procesului de achiziții publice 
- stabilește dreptul autorității contractante, înainte de iniţierea procedurii de 
atribuire, de a organiza consultări ale pieţei prin comunicarea cu experţii 
independenţi, autorităţi publice sau operatori economici, inclusiv organizaţii 
reprezentative ale acestora 
- facilitează comunicarea electronic în sistemul de achiziție, prin stabilirea unor 
instrumente electronice (cataloage electronice) 
- urmărește simplificarea și totodată eficientizarea procesului de achiziții publice, 
care va substitui prezentarea documentelor de calificare a operatorilor economici 
până la deschiderea ofertelor, cu post-calificarea, care se referă la faptul că 
autoritatea contractantă va solicita toate actele necesare de la ofertantul câștigător 
- în vederea susținerii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), instituie dreptul 
autorității contractate de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţie 
publică şi a acordurilor-cadru şi de a stabili dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, 
pentru mai multe sau pentru toate loturile, și totodată, în cazul în care pot fi depuse 
oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care 
pot fi atribuite aceluiaşi ofertant 
- stabilește unele noi tipuri de proceduri de achiziție, în conformitate cu cadrul 
normativ comunitar și anume: achiziție în cazul serviciilor sociale şi altor servicii 
specifice, parteneriat pentru inovare 
- vine cu completări în ceea ce privește pragul de aplicare a prevederilor Legii 
privind achizițiile publice pentru contractele de achiziții publice, care au ca obiect 
servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr.2 din Legea nr.131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice, prin stabilirea acestuia în cuantum de – 13 
000 000 de lei, fără TVA. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_157.pdf 
 
Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr16_138.pdf 
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PENALITĂȚI MAI MICI ÎN ACHIZIȚII PENTRU SISTEMUL DE 
SĂNĂTATE 
La 8 iunie 2018, Platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM a pus 
în dezbatere cuantumul penalităților aplicate pentru întârziere sau refuzul de a livra 
marfa pentru Companiile participante la achizițiile publice pentru sistemul de 
sănătate pentru a evita reducerea numărului de agenți economici doritori să facă 
achiziții pentru instituțiile medicale și creșterea prețurilor pentru produsele livrate 
sistemului de sănătate. 
Până acum pentru nelivrarea produselor agentului economic i se aplica o penalitate 
de 50% din costul lotului. Iar dacă întârzia cu livrarea, amenda constituia 1% pentru 
fiecare zi de întârziere. 
Acum, potrivit documentului Contractul-model prevede că penalitatea pentru  
primele  30  de  zile  calendaristice  de  întârziere,  constituie 0,1% din suma 
Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere. 
Pentru  următoarele  zile  de  întârziere,  care  depășesc  perioada  de  30  de zile  
calendaristice,  penalitatea  constituie  0,5%  din  suma  Bunurilor  nelivrate  pentru 
fiecare zi de întârziere, dar nu mai  mult de 30% din suma Bunurilor nelivrate pentru 
întreaga perioadă de întârziere. 
Detalii la:  
https://consecon.gov.md/2018/06/08/penalitati-mai-mici-pentru-agentii-economici-
care-fac-achizitii-pentru-sistemul-de-sanatate/ 
 
SISTEMUL CONTROALELOR 
ANSA ÎN CONTINUĂ REFORMĂ  
Unul din subiectele ședinței Guvernului din 20 iunie 2018 a fost organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Proiectul a fost 
elaborat de către Centrul de Implementare a Reformelor, în coordonare cu 
Cancelaria de Stat şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Acesta 
stabilește structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Siguranța 
Alimentelor, lista posturilor de inspecție la frontieră, lista subdiviziunilor teritoriale, 
precum și structura-tip a subdiviziunii teritoriale, organigrama. Agenţia va avea 
misiunea de a implementa politicile statului în următoarele domenii de activitate:  
1) sanitar-veterinar;  
2) fitosanitar şi protecţia plantelor;  
3) siguranţa alimentelor;  
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. 
De asemenea găsiți și lista hotărârilor abrogate drept consecință a aprobării hotărârii 
date, precum și decizii privind reorganizarea Centrului de Standardizare și 
Experimentare a Calității Producției de Conserve, Centrului Național de Verificare și 
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Certificare a Producției Vegetale și Solului, Centrul de Stat pentru Atestarea și 
Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților. 
Detalii la adresa:  
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr19_118.pdf 
 
SIGURANȚA ALIMENTELOR – CONTROLUL DIN INDUSTRIA 
ALIMENTARĂ 
La 20 iunie Guvernul a abordat aprobarea Planului general de gestionare a crizelor 
în sectorul alimentelor și furajelor. Elaborarea prezentului act normativ este impus 
de necesitatea stabilirii unor proceduri şi mecanisme eficiente de gestionare a 
crizelor în sectorul alimentelor şi furajelor şi vine întru executarea prevederilor 
Hotărîrii Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Planul 
naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019. Republica Moldova urmează 
să implementeze sisteme de control care să asigure că operatorii din industria 
alimentară îşi îndeplinesc responsabilitatea primară în domeniul siguranţei 
alimentelor. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_162.pdf 
 
NORME SANITAR-VETERINARE ÎN COMERȚUL CU CARNE 
La ședința Guvernului din 29 iunie a fost înaintate spre aprobare Norme sanitar-
veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul 
și exportul) cu ovine și caprine. Prezentul act normativ transpune prevederile 
Directivei 91/68/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene din 28 ianuarie 1991 
privind condiţiile de sănătate animală care reglementează schimburile 
intracomunitare de ovine şi caprine, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 046 din 19 februarie 1991. Proiectul nominalizat ridică la nivel de 
Hotărâre de Guvern cerinţele generale şi specifice, inclusiv cerinţele faţă de centrele 
de colectare, precum şi faţă de efectivele de ovine şi caprine oficial indemne de 
bruceloză şi îndemne de bruceloză, testele şi metodele de diagnostic ale bolilor 
menţionate la ovine şi caprine, şi certificarea animală la importul şi exportul acestor 
animale, stabileşte interdicţii sau restricţii la importul, exportul şi tranzitul din 
motive de protecţie a sănătăţii animalelor şi vieţii oamenilor. Detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_153.pdf 
 
ÎN SPRIJINUL SECTORULUI PRIVAT 
PROMOVAREA SCHIMBURILOR COMERCIALE 
În cadrul ședinței Guvernului din 5 iunie 2018, a fost aprobată modificarea 
Regulamentului privind birourile (secțiile) comercial-economice în cadrul misiunilor 
diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, care cuprinde 
suplimentar, pe lângă promovarea imaginii RM ca destinație turistică, și promovarea 
schimburilor comerciale, prioritate având promovarea exporturilor autohtone prin: 
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- elaborarea propunerilor pentru eficientizarea cadrului juridic al relațiilor 
comercial-economice cu țara de reședință și cu statele de acreditare prin cumul 
- acordarea asistenței în promovarea produselor și serviciilor autohtone  
- stabilirea și consolidarea contactelor cu asociațiile de business, camerele de 
comerț, companiile de consultanță în business, instituțiile financiare pentru 
identificarea potențialilor parteneri (importatori, distribuitori, rețele) pentru 
producătorii autohtoni 
- inițierea acțiunilor proprii și susținerea eforturilor agenților economici din 
Republica Moldova pentru promovarea produselor și serviciilor autohtone (campanii 
de promovare, vizite de studii, misiuni de afaceri etc.) 
- identificarea evenimentelor cu caracter economic (târguri, expoziții, foruri etc.) 
Mai multe detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_165.pdf 
 
PROTECŢIA CONSUMATORILOR LA NIVEL NAȚIONAL ȘI DE 
COOPERARE ECONOMICĂ TRANSFRONTALIERĂ  
În cadrul ședinței din 5 iunie 2018 Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative cu următoarele prevederi: 
- Cooperarea economică transfrontalieră  
- Ajustarea legislației referitor la informația despre produsele alimentare  
- Cerințe specifice privind informarea consumatorului despre produse alimentare  
- Garanțiile aferente produselor, măsurile de remediere a neconformităților, 
executarea expertizei produsului în termenul prevăzut 
- Problema penalităților 
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative va avea un 
impact semnificativ îndeosebi pentru dezvoltarea cadrului legal în domeniul 
protecţiei consumatorilor. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr43_9.pdf 
 
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR NEALIMENTARE SUB 
SUPRAVEGHERE ONLINE   
În cadrul ședinței din 5 iunie 2018, Guvernul a aprobat Hotărârea cu privire la 
aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat național de 
informare și comunicare pentru supravegherea pieței. 
Proiectul sus-menţionat are drept scop sprijinirea în regim automatizat a măsurilor 
corective de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor 
nealimentare în vederea organizării interacţiunii eficiente şi a schimbului de 
informaţii dintre autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal.  
Autorităţile care vor furniza informaţii în sistemul informaţional automatizat sunt: 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, Agenţia pentru 
Supravegherea Tehnică, Agenţia Navală a Republicii Moldova (anterior Agenţia 
Navală), Autoritatea din subordinea MEI responsabilă de supravegherea în domeniul 
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transportului feroviar, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, 
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului şi Serviciul Vamal. 
Detalii la: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_158.pdf 
 
DOCUMENTE PRIMARE CU REGIM SPECIAL PENTRU MEDIUL 
DE AFACERI 
Ședința din 5 iunie a Guvernului a rezultat cu modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998. Prezentul proiect are drept scop modificarea 
legislației în vederea îmbunătățirii mecanismelor de reglementare a procesului de 
utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri și 
reducerii barierelor administrative pentru dezvoltarea acestuia, de asemenea  - 
actualizarea și ajustarea Nomenclatorului formularelor tipizate de documente 
primare cu regim special. 
Mai multe detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr30_34.pdf 
 
ȘTAMPILA UMEDĂ SAU SOLUȚII DIGITALE 
La 20 iunie 2018, Guvernul a aprobat excluderea obligativității utilizării ştampilei în 
activitatea agentului economic. Detalii la: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_166.pdf 
 
PENTRU AGENȚII ECONOMICI CE AU IMPLEMENTAT 
TICHETELE DE MASĂ  
La 20 iunie 2018,  pe agenda Ședinței Guvernului a fost inclus un Proiect de lege 
care prevede modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 
985-XV din 18 aprilie 2002 și a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 
218-XVI din 24 octombrie 2008, în vederea stabilirii contravențiilor pentru 
încălcarea legislației în parte ce ține de Legea nr.166 din 21 septembrie 2017 cu 
privire la tichetele de masă și Hotărîrea Guvernului nr.227 din 12 martie 2018 
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de 
masă”. Detalii la: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr13_151.pdf 
 
PARCURI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGICE ŞI INCUBATOARE DE 
INOVARE 
În cadrul ședinței Guvernului din 29 iunie a.c. a fost aprobat proiectul de lege cu 
privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare. Acesta 
cuprinde prevederi normative privind: crearea şi funcţionare parcurilor ştiinţifico-
tehnologic şi incubatoarelor de inovare, atribuţiile şi sarcinile structurilor implicate 
în crearea şi activitatea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de 
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inovare, suportul, stimularea și evaluarea activităţii subiecţilor parcurilor şi a 
incubatoarelor activităţii parcului. Mai multe detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_1_6.pdf 
 
MODIFICĂRI ÎN NOMENCLATURA COMBINATĂ DE MĂRFURI 
La 20 iunie a.c., au fost aprobate unele modificări și completări ale Legii nr. 172 din 
25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Ca rezultat al 
modificărilor, faţă de redacţia actuală, la nivel de 8 cifre, au fost excluse 961 poziţii 
tarifare şi introduse 1010 poziţii tarifare noi. Astfel, din punct de vedere al 
acumulărilor la bugetul de stat, nu vor surveni schimbări majore la suma încasărilor 
din taxele vamale. Detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr38_16.pdf 
 

ACCIZE 
La 20 iunie a.c. au fost operate careva schimbări privind unii termeni din codul 
fiscal cu privire la accize. Detalii la: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_152.pdf 
 
REFORMA INSTITUȚIILOR DE STAT CONTINUĂ  
la 20 iunie în cadrul ședinței Guvernului au fost aprobată hotărârea Cu privire la 
aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
privind Agenția de Servicii Publice pe domeniul Relaţiilor Funciare şi Cadastru, 
supraveghere tehnică, stare civilă, privind Agenția Proprietății publice, Agenţia 
pentru Geodezie, Cartografie şi Relaţii Funciare. 
Detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_2_0.pdf 
 
SECTORUL ASOCIATIV – PUNTE DE LEGĂTURĂ DINTRE 
INVESTITORII STRĂINI, MEDIUL DE AFACERI ȘI STAT 
La 13 iunie 2018 Consiliului Economic a organizat o rundă de discuții cu Membrii 
Asociației Investitorilor Străini, în care au fost abordate mai multe subiecte, printre 
care facilitatea eliberării permiselor de muncă și de ședere pentru investitorii străini, 
Regulamentul învățământului dual, Start-up visa și nu în ultimul rând semnarea de 
către Prim-ministru a Angajamentului și Foii de parcurs cu privire la politicile 
investiționale ale Consiliului Economic. 
Mai multe detalii la adresa:  
https://consecon.gov.md/2018/06/13/membrii-asociatiei-investitorilor-straini-in-
discutie-cu-expertii-de-la-secretariatului-consiliului-economic/ 
 
REFORMĂRI ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI  
În cadrul ședinței Guvernului din 20 și 29 iunie au fost operate unele modificări ce 
țin de domeniul transporturilor. 
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DEPĂŞIREA TERMENULUI DE ŞEDERE PE TERITORIUL 
UCRAINEI 
În primul rând, a fost aprobată semnarea Protocolului dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei la Acordul dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto din 20 
martie 1993. Răspuns la propunerea Părţii moldoveneşti, Partea ucraineană a înaintat 
contraproiectul său prin care se propune încheierea unui Protocol dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei la Acordul între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională 
auto din 20 martie 1993, care permite depăşirea termenului de şedere de 90 de zile 
pe teritoriul statelor părţi. Urmare examinării proiectului ucrainean s-a constatat că 
proiectul se referă doar la membrii echipajelor autobuzelor, care efectuează 
transportarea pasagerilor pe rute regulate şi nu acoperă alte categorii de persoane 
implicate în transportul internaţional, cum ar fi conducătorii mijloacelor de transport 
auto de mărfuri. Detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_94.pdf 
 

TAXE RUTIERE PERCEPUTE 
De asemenea, a fost aprobat Avizul la proiectul de lege cu privire la modificarea 
Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 – cu unele modificări în domeniul 
transportului rutier privind taxele rutiere percepute. Detalii la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17_132.pdf 
 
COMERCIALIZAREA CU RIDICATA A PRODUSELOR 
PETROLIERE 
În cadrul ședinței Guvernului din 29 iunie a fost abordată modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1116 din 22 august 2002 privind comercializarea cu 
ridicata a produselor petroliere, care este permisă de cadrul normativ existent doar 
importatorilor. În rezultatul modificărilor operate se va permite operatorilor de pe 
piaţa produselor petroliere care deţin licenţa pentru importul şi comercializarea cu 
ridicata a produselor petroliere, efectuarea operaţiunilor de revânzare, astfel, 
asigurându-se echilibrul necesar între reglementarea comercializării cu amănuntul a 
produselor petroliere şi menţinerea unei libertăţi relative pe piaţa comercializării 
produselor petroliere cu ridicata. Mai multe detalii găsiți la adresa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_177.pdf 


