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BULETIN INFORMATIV 

Nr. 100 (1-31 decembrie 2017) 
 

Noutăţi legislative şi alte ştiri relevante 

 

 

 

 

 
În perioada 1 – 31 decembrie 2017, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze 
implementarea propunerilor incluse în Agenda Naţională de Business. Acest buletin este 
structurat în două secţiuni: prima conţine monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor 
privind implementarea priorităţilor stabilite în Agenda Naţională de Business, iar a doua 
conţine alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri. 
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NOUTĂŢI RELEVANTE PENTRU IMPLEMENTAREA AGENDEI 
NAŢIONALE DE BUSINESS 

ELABORAREA PROGRAMELOR DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI 
 
În cadrul ședinței din 13 decembrie 2017, Guvernul a aprobat 
cerințele unificate privind elaborarea programelor de supraveghere a 
pieței. Acestea vizează  organizarea și infrastructura generală a 
supravegherii pieței (identificarea și responsabilitățile autorităților de 
supraveghere a pieței, mecanismele de cooperare și coordonare 
între ele, precum și cu organul vamal, sistemul naţional de 
comunicare și informare pentru supravegherea pieței etc.), precum și 
supravegherea pieței în sectoare specifice. 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_1
46.pdf 
 
 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENŢIEI PENTRU 
PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI 
 
Reformele instituționale continuă cu modificări privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și 
Supravegherea Pieței, în cadrul căreia se constituie Consiliul de 
soluționare a disputelor, conform prevederilor art.30 alin.(5) din 
Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător.  Conform aprobării Guvernului din ședința 
din 13 decembrie 2017, Agenția realizează funcțiile stabilite de 
prezentul Regulament în următoarele domenii:  supravegherea pieţei 
privind produsele nealimentare şi conformitatea serviciilor;  protecţia 
consumatorilor;  metrologie;  supravegherea și controlul de stat al 
activităților în domeniul jocurilor de noroc;  siguranță ocupațională;  
respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului aferent. 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_1
37.pdf 
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ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENȚIEI PENTRU 
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ 
 
Cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în 
cadrul ședinței Guvernului din 13 decembrie 2017 a fost aprobată 
Hotărârea cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică. Conform regulamentului aprobat, Agenţia 
realizează funcţiile stabilite în următoarele domenii:  siguranţa 
obiectelor industriale periculoase;  construcții şi urbanism;  
supravegherea pieţei privind materialele de construcție şi 
utilajele/obiectele industriale periculoase;  siguranţa antiincendiară şi 
protecţia civilă;  siguranţa ocupațională;  geodezie şi cartografie;  
protecţia consumatorilor în sfera securităţii industriale şi 
construcțiilor;  respectarea condiţiilor de licenţiere conform 
domeniului aferent. 
Mai multe detalii găsiți la adresa: 
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr15_1
25.pdf 
 
 
STRATEGIA ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR 
 
Actorii implicați în businessul alimentar pot trece în revistă Strategiei 
în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022: 
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr15_1
26.pdf 
 
 
SUBVENŢIONAREA CREĂRII LOCURILOR DE MUNCĂ 
 
La ședința Guvernului din 20 decembrie 2017 a fost aprobat 
Regulamentului privind subvenţionarea creării locurilor de muncă. 
Astfel , agenții economici cu o creștere a efectivului de salariați de 
cel puțin 100 de persoane, care fac parte din categoria de subiect al 
subvenției, pot beneficia de aceasta dacă mărimea salariului mediu 
lunar la întreprindere nu este mai mic decât 75% din cuantumul 
salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de 
gestiune aprobat de Guvern. Cuantumul subvenției pentru un loc de 
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muncă creat și destinat subiectului subvenției este de 40000 de lei 
pentru anul 2018. 
Criteriile de eligibilitate, procedura de acordare a subvenţiilor și lista 
activităților economice pentru care nu se acordă subvenții pot fi 
consultate la adresa  electronică: 
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr20_9
7.pdf 
 
 
 
ALTE NOUTĂȚI DE INTERES PENTRU MEDIUL DE AFACERI 

DISCUȚII ÎN FORMAT LĂRGIT DESPRE MODIFICAREA 
SISTEMULUI SANCȚIONATOR 
 

 
 
Ultima lună a acestui an a marcat o serie de dezbateri (la 12, 14, 15 
și 18 decembrie) pe marginea modificărilor legislative cu privire la 
sistemul sancționator ce ține de activitatea economică, organizate 
de  Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM, care au întrunit 
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la aceeași masă de discuții: cca 100 de reprezentanți ai mediului de 
afaceri, 40 de asociații de business, membre ale Consiliului 
Economic și peste 50 de companii mari,  experți ai organizațiilor 
internaționale, donatori, reprezentanți ai Centrului Național 
Anticorupție, Procuraturii Anticorupție și Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare, reprezentanți ai societății civile. 
 

    
 
Modificările la legile menționate au drept scop reducerea 
constrângerilor și riscurilor pentru activitatea de întreprinzător din 
Republica Moldova. Asupra acestor modificări lucrează atât 
reprezentanții ministerului Justiției cât și experți de la Corporația 
Financiară Internațională a Băncii Mondiale. 
Cele mai multe propuneri au ținut de prevederile care se referă la 
rolul organelor cu funcții de control. 
 

    
 
Reprezentanții mediului de afaceri au menționat că la momentul 
actual sancțiunile penale pentru infracțiunile cu caracter economic se 
răsfrâng asupra unui spectru prea larg de încălcări. Întreprinzătorii se 
plâng pe acele prevederi care permit astăzi sistarea activității de 
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întreprinzător, arestarea preventivă a omului de afaceri pentru 
încălcări economice și riscul de răspundere penală. 
 

    
 
Unii participanți din partea comunității de afaceri au menționat că 
povara fiscală este una mare, iar multe prevederi din domeniul fiscal 
se încalcă involuntar fără rea credință de agentul economic. Astfel 
acest plafon (300.000 lei) plasează majoritatea businessul în zona 
pedepsei penale. Aceste persoane nu ar trebui pedepsite cu 
închisoarea, dar să achite sumele datorate și penalitățile aferente. 
În altă ordine de idei participanții la dezbateri au menționat 
necesitatea majorării semnificative a plafonului încălcărilor fiscale 
care cad sub incidența fraudei fiscale, conform art. 244 din Codul 
penal. Plafonul propus în proiectul curent, de 6000 unități 
convenționale (300.000 lei) este prea mic. 
 

    
 
Experții independenți sunt de părerea că reducerea sancțiunilor 
penale pentru sectorul financiar nu reprezintă o soluție bună. Asta în 
contextul delapidărilor recente din sistemul bancar și a cazurilor de 
atacuri de tip “rider”, cu preluarea ilegală a afacerilor, prin efectuarea 
tranzacțiilor cu hârtii de valoare. Experții au menționat că potrivit 
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angajamentelor RM din Acordul de Asociere cu UE, Moldova trebuie 
să țină cont, printre altele, de Directiva UE 2014/57/EU cu privire la 
sancțiunile penale pentru infracțiunile pe piața financiară. Această 
Directivă a venit drept reacție la situația de pe piața financiară și are 
drept scop asigurarea unei piețe financiare  funcționale care ar duce 
la creșterea încrederii din partea investitorilor. Totodată, 
reprezentanții Delegației UE în RM și alți participanți prezenți la 
ședință au menționat dezacordul cu includerea acestor tipuri de 
infracțiuni în proiect. 
Deși proiectul a fost discutat pe larg, multe aspecte rămân totuși încă 
sub semnul întrebării, multe carențe trebuie revăzute și gândite 
minuțios, lucru care va fi realizat în viitorul apropiat. 
Pentru mai multe detalii, vedeți linkul de mai jos: 
http://consecon.gov.md/category/comunicate/ 

 


