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BULETIN INFORMATIV 

Nr. 105 (1-31 mai 2018) 

Noutăţi legislative şi alte ştiri 

 

 
 
 
 

În perioada 1 – 31 mai 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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NE DORIM UN MEDIU DE AFACERI 
PROSPER ȘI TRANSPARENT – SĂ CREĂM 
REGULI CLARE DE JOC! 
 
PROBLEMELE CORUPȚIEI ȘI APLICAREA LEGII PREVENȚIEI 
(RISCURI ȘI FACILITĂ DE IMPLEMENTARE) 
Pe parcursul acestei luni, expertul ANB, Veaceslav Ioniță a participat 
în cadrul unei emisiuni televizate dedicate evaluării reformelor pe 
componenta economică, inclusiv lupta anticorupție, la care, pe lângă 
o analiză succintă a situației economice a RM, a prezentat pe larg 
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lucrul din cadrul Agendei Naționale de Business pe marginea 
Agendei anticorupție, inclusiv cercetările realizate, probleme 
constatate: percepția fenomenului corupției, aplicarea legii 
controalelor și funcționarea organelor de control: Serviciul Vamal, 
Serviciul Fiscal, Inspecția Muncii, ANSA și altele. 
Drept soluție, expertul IDIS a propus aplicarea Legii prevenției și a 
explicat modul de implementare a acesteia. În cadrul discuției a fost 
abordată și problema protocolului de interacțiune dintre mediul de 
afaceri și organele de control.  
În mod diplomatic au fost trasate unele diferențe dintre tabloul 
legislativ teoretic și tabloul aplicării practice a legislației, precum și 
consecințele economice de suportat la nivel național. 
 

 
Puteți urmări emisiunea la adresa: 
https://www.publika.md/emisiuni/fabrika_411_video_5060593.html#g
allery 
 
REFORMA ACTELOR PERMISIVE CONTINUĂ! 
Reforma actelor permisive a fost realizată la inițiativa prim-ministrului 
Pavel Filip, cu participarea Consiliului Economic, a Ministerului 
Economiei și Infrastructurii şi cu suportul experților Corporației 
Financiare Internaționale din cadrul Grupului Băncii Mondiale. 
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Conform estimărilor experților Corporației Financiare Internaționale 
din cadrul Grupului Băncii Mondiale, Reforma actelor permisive, pe 
care Guvernul a promovat-o pe parcursul anului trecut, a adus 
oamenilor de afaceri economii de peste 12 milioane de dolari anual. 
Astăzi, Nomenclatorul actelor permisive aprobat de Parlament 
conține doar 152 de acte permisive și este divizat în trei 
componente: licențe, autorizații și certificate. Adițional au fost 
aprobate o serie de principii noi care limitează oportunitățile de abuz 
din partea organelor emitente de acte permisive și exclud dreptul 
autorităților de a respinge fără motiv cererea de obținere a actului 
permisiv, depusă de agentul economic. În același timp, au fost 
introduse sancțiuni suplimentare pentru funcționarii care admit 
abuzuri în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 
https://consecon.gov.md/2018/05/22/economii-de-12-milioane-de-
dolari-anual-pentru-mediul-de-afaceri-urmare-a-reformei-actelor-
permisive/https://consecon.gov.md/2018/05/22/economii-de-12-
milioane-de-dolari-anual-pentru-mediul-de-afaceri-urmare-a-
reformei-actelor-permisive/ 
 
Drept urmare, în cadrul ședinței Guvernului din 23 mai 2018, a fost 
aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat de 
gestionare și eliberare a actelor permisive în suportul realizării 
obiectivelor din prioritatea Business cu reguli clare dejoc din cadrul 
Strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2020. 
Cu suportul Băncii Mondiale a fost efectuat un studiu, în care au fost 
identificate și analizate 416 acte permisive, dintre care majoritatea 
au fost eliminate. Concomitent au fost lansat Ghișeul unic de 
gestionare și eliberare a actelor permisive, cu eliberarea majorității 
actelor către finele anului 2018. Acestea, la rândul său, au impus 
necesitatea implementării unui sistem informațional automatizat 
performant, cu acces larg: computere, telefoane mobile, tablete și 
terminale publice, conectate la Internet, care pot asigura o 
interacțiune transparentă între întreprinzători și autoritățile publice. 
Mai multe detalii găsiți la: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_11.pdf 
De asemenea, puteți consulta și regulamentul de ținere a Registrului 
actelor permisive: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr39_12.pdf 
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REGISTRU DE STAT AL CONTROALELOR 
Cu unele puncte pentru revizuire, în cadrul ședinței Guvernului din 
16 mai a fost aprobat Regulamentului privind ţinerea Registrului de 
stat al controalelor, care stabileşte procedurile şi mecanismul de 
înregistrare şi evidenţă a controalelor de stat asupra activităţii de 
întreprinzător, de ţinere, funcţionare şi utilizare a Registrului de stat 
al controalelor, cât şi a bazei de date şi sistemului informaţional în 
care sunt stocate şi prelucrate datele cu privire la controale 
planificate şi cele inopinate, efectuate de organele de control de stat 
asupra activității de întreprinzător. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr27_65.pdf 
 
METODOLOGIA PRIVIND IDENTIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI 
TRANZACŢIILOR SUSPECTE  
Odată angajat în lupta contra corupției Guvernul și-a propus să 
aprobe în ședința din 16 mai Metodologia privind identificarea 
activităţilor şi tranzacţiilor suspecte. Metodologia va servi drept temei 
pentru elaborarea, aprobarea şi ajustarea de către Serviciul 
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a Ghidului privind 
identificarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte de spălare a 
banilor; Ghidul privind procedura cu privire la raportarea activităților 
sau tranzacțiilor suspecte; Ghidul privind identificarea activităţilor şi 
tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului. Detalii: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr24_67.pdf 
 

NE DORIM SĂ PRODUCEM – ATUNCI SĂ 
FINANȚĂM! 
 
FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU 
ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII 
Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat și supus 
consultărilor publice proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 
Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și 
Mijlocii. Prin proiectul dat se propune aprobarea Regulamentului cu 
privire la organizarea şi funcţionarea Fondului. Acest Regulament va 
stabili principiile de activitate ale Fondului, precum şi modul de 
gestionare şi organizare a procesului de garantare. 
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Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (ODIMM) este instituţia publică responsabilă de emiterea 
garanțiilor financiare utilizând Fondul de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Astfel, ODIMM va facilita 
accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii, care nu dispun 
de suficient gaj, prin emiterea garanțiilor financiare în favoarea 
instituțiilor financiare, în scopul garantării creditelor / împrumuturilor. 
ODIMM emite garanţii financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
care corespund produselor de garantare şi criteriilor de eligibilitate 
prevăzute în Regulamentul privind emiterea, monitorizarea şi 
executarea garanţiilor financiare, aprobat de către Consiliul de 
Coordonare. Regulamentul nominalizat va stabili și procesele de 
emitere, monitorizare şi executare a garanţiilor financiare. Garanţiile 
financiare se emit, respectând principiul divizării riscului de credit cu 
instituţiile financiare, cu care ODIMM are încheiate contracte de 
colaborare. 
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5267 
 
PROGRAMUL DE GUVERNANȚĂ ECONOMICĂ PENTRU 
REPUBLICA MOLDOVA (DPO-3) 
În cadrul ședinței Guvernului din 10 mai a fost instituit grupul de 
negociatori asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare 
privind „Programul de guvernanță economică pentru Republica 
Moldova (DPO-3)”. Programul de guvernanţă economică pentru 
Republica Moldova (DPO-3) este componentă cheie a 
Parteneriatului Strategic pentru anii 2018-2021. Obiectivul principal 
al Programului este de a asista Republica Moldova în:  
1. Reducerea riscurilor fiscale.  
2. Promovarea unui mediu loial în economie pentru dezvoltarea 
sectorului privat.  
Sursa: 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_90.pdf 
 
SUBVENȚII PENTRU START-UP-URI  
La 10 mai, Guvernul a aprobat Regulamentul privind condițiile și 
procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele 
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start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului 
rural. Mai multe detalii puteți găsi la adresa:  
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42_10.pdf 
 
BUGETUL DE STAT PE ANUL 2018 – MODIFICAT 
La 10 mai a.c., Guvernul a aprobat Modificarea și completarea legii 
bugetului de stat pe anul 2018 
Printre factorii ce au determinat modificările găsiți listată și o analiză 
a cadrului macroeconomic, conform evaluărilor Ministerului 
Economiei și al Infrastructurii, care prognozează creșterea 
economică solidă de 3,8% față de anul 2017.  
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr25_63.pdf 
 

NE DORIM SĂ EXPORTĂM – SĂ FACEM 
REGULĂ ÎN: 
 
- CONTROLUL DE LA VAMĂ… 
La 23 mai a.c., Guvernul a aprobat iniţierea negocierilor în domeniul 
gestionării integrate a frontierelor şi stabilirea noilor forme de 
interacţiuni prin efectuarea controlului în comun al persoanelor, 
mijloacelor de transport şi mărfurilor la frontiera de stat moldo-
ucraineană.  
De asemenea, a fost aprobată semnarea Protocolului dintre 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor 
Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul 
Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului 
Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei 
cu privire la organizarea controlului în comun în mai multe puncte 
comune de trecere rutieră: 
„Briceni–Rossoşanî” pe teritoriul Ucrainei  
(https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_163.pdf) 
„Pervomaisc–Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei  
(https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_159.pdf) 
„Palanca – Maiaki-Udobnoe” pe teritoriul Republicii Moldova  
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_156.pdf) 
„Goianul Nou–Platonovo” pe teritoriul Ucrainei 
(https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr08_155.pdf) 
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„Criva-Mamalîga” 
(https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_156.pdf) 
„Larga-Kelmenţî” 
(https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr10_155.pdf) 
„Giurgiuleşti-Reni” 
(https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_154.pdf) 
Și un punct de trecere feroviar: „Novosaviţkoe-Cuciurgan” pe 
teritoriul Ucrainei 
(https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_164.pdf) 
 
- CODUL TRANSPORTULUI FEROVIAR 
Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat și supus 
consultărilor publice proiectul Codului transportului feroviar.  
Conform autorului, implementarea noului Cod al transportului 
feroviar va elimina monopolul Î.S. “Calea Ferată din Moldova” pe 
piața serviciilor feroviare. Infrastructura va aparține statului, care va 
contribui financiar pentru dezvoltarea acesteia, iar serviciile de 
tracțiune, transport pasageri și marfă vor putea fi prestate de 
operatori privați. 
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5262 
 
- ACORDAREA AUTORIZAȚIILOR TRANSPORTATORILOR DE 
MĂRFURI 
în cadrul ședinței Guvernului din 23 mai a fost aprobat Protocolului 
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la 
modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto, 
întocmit la Kiev la 12 aprilie 2018. 
Întrucât fluxul substanțial de mărfurile produse de către antreprenorii 
din R. Moldova este direcționat  către Europa de Est, operatorii de 
transport se confruntă cu deficitul autorizațiilor ucrainene pentru 
transportarea mărfurilor. Astfel, la solicitarea Ministerului Economiei 
și Infrastructurii, partea ucraineană a acceptat eliberarea a încă 
10 000 de autorizații suplimentare. 
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17_128.pdf 


