AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS

BULETIN INFORMATIV
Nr. 102 (1-28 februarie 2018)
Noutăţi legislative şi alte ştiri relevante

În perioada 1 – 28 februarie 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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GUVERNUL CONTINUĂ SĂ REDUCĂ PRESIUNEA ASUPRA
MEDIULUI DE AFACERI

Dezbaterile publice care au demarat la finele anului 2017 în cadrului
Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, își regăsesc
roadele abia la începutul acestui an. Astfel, la 5 februarie 2018 a fost
discutată definitivarea proiectului de lege care vine să reducă
presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat
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astăzi cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare și ai comunității de
business.
Deși au fost întreprinse mai multe acțiuni, printre care reducerea
numărului instituțiilor cu funcții de control de la 58 la 18, micșorarea
numărului de acte permisive cu circa 60%, simplificarea procedurilor
de raportare, sistemul sancționator, care include organele de drept,
necesită încă îmbunătățiri.
În cadrul dialogului a fost propusă separarea proiectului în două
părţi: o parte va conține prevederile stringente solicitate de
comunitatea de afaceri, cu beneficii optime pentru stat și societate
(va fi definitivată în timp proxim de către Ministerul Economiei şi
Infrastructurii), a doua parte va include modificări mai conceptuale,
vizând cadrul instituțional și atribuțiile organelor de drept (elaborată
în continuare cu implicarea experților din partea societății civile și a
partenerilor de dezvoltare, supusă unei analize ample, pe parcursul
unei perioade mai îndelungate).

Detalii la: http://consecon.gov.md/2018/02/05/guvernul-continua-sareduca-presiunea-asupra-mediului-de-afaceri/
CONCEPTUL MECANISMULUI DE GESTIONARE ŞI ELIBERARE
A ACTELOR PERMISIVE; PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND
OPTIMIZAREA ACTELOR PERMISIVE ŞI IMPLEMENTAREA
SOLUŢIILOR DE GHIŞEU UNIC
Ministerul economiei și infrastructurii a elaborat și supus consultărilor
publice proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea
modificărilor şi completărilor Hotărârii Guvernului nr.753 din 14 iulie
2016, prin care s-a aprobat Conceptul mecanismului de gestionare şi
eliberare a actelor permisive şi a Planul de acţiuni privind
optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu
unic.
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Hotărârea Guvernului nr.753 din 14 iulie 2016 se referă la crearea
Sistemului Informaţional Automatizat de gestionare şi eliberare a
actelor permisive (SIAGEAP), prin care toate autorităţile publice care
eliberează acte permisive va utiliza un singur sistem informaţional
pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a
actelor permisive, se va comunica şi schimba informaţii între
autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, vor fi
standardizate unele procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a
actelor permisive. Acest sistem va servi drept bază pentru ghişeul
unic de eliberare a actelor permisive şi va integra cele mai moderne
instrumente de tehnologii informaţionale pentru ca antreprenorii să
economisească timp, bani şi eforturi administrative la solicitarea şi
obţinerea actelor permisive.
Proiectul cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
Hotărârii Guvernului nr.753 din 14 iulie 2016 prevede că Ministerul
Economiei şi Infrastructurii este autoritatea administrativă care va
deţine, în numele Guvernului, calitatea de posesor al sistemului
SIAGEAP şi Agenţia Servicii Publice este autoritatea administrativă
care va deţine calitatea de deţinător al sistemului, elemente
necesare pentru ca acest sistem să fie funcţional.
Totodată, prin proiectul dat se propune expunerea în redacţie nouă a
Planului de acţiuni din Hotărârea Guvernului nr.753 din 14 iulie 2016,
care va avea termeni de realizare ajustați, acţiuni detaliate, precum
şi surse concrete de finanţare identificate.
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4925
APROBAREA
METODOLOGIEI
DE
PLANIFICARE
A
ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL DE STAT
Ministerul economiei și infrastructurii a elaborat și supus consultărilor
publice proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea
Metodologiei de planificare a activităților de control de stat în
domeniile de competență ale Agenției pentru Supraveghere
Tehnică”.
Agenția pentru Supraveghere Tehnică a fost creată prin Hotărârea
Guvernului nr.886 din 01.11.2017 prin fuziunea a 3 organe de control
(Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a
Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecția de Stat în Construcții și
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Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi
Regim). Agenția este responsabilă de asigurarea implementării
politicii statului în următoarele domeniile de competență: a) siguranţa
obiectelor industriale periculoase; b) construcții şi urbanism; c)
supravegherea pieţei privind materialele de construcție şi
utilajele/obiectele industriale periculoase; d) siguranţa antiincendiară
şi protecţia civilă; e) siguranţa ocupațională; f) geodezie şi
cartografie.
Proiectul Hotărârii de Guvern, elaborat de Ministerul economiei și
infrastructurii, are drept scop stabilirea cadrului organizatoric şi
metodologic de planificare a activităților de control de stat asupra
activităților şi/sau lucrărilor desfășurate în domeniile de competență
al Agenției, în funcție de riscul pe care acestea prezintă pentru viața
şi sănătatea persoanelor, precum şi de impactul asupra mediului
înconjurător.
Criteriile de risc sînt stabilite conform competențelor Agenției, tipului
raporturilor şi valorilor sociale pe care le apără, respectiv prejudiciilor
ce urmează a fi evitate. Se propune stabilirea a 3 criterii de risc
obligatorii, și anume: 1) perioada în care agentul economic controlat
desfășoară activitatea supusă controlului; 2) data efectuării ultimului
control; și 3) încălcările anterioare. Totodată, se propune 2 -3 criterii
de risc specifice utilizate pentru planificarea controlului într-un
domeniu concret.
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5054
METODOLOGIEI DE PLANIFICARE A CONTROLULUI DE STAT
ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR ÎN BAZA
ANALIZEI CRITERIILOR DE RISC
Ministerul economiei și infrastructurii a elaborat și supus consultărilor
publice proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea
Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de
întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
Prezenta Metodologie este elaborată în scopul eficientizării
controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător
pentru domeniile de protecție a consumatorilor și supraveghere a
pieței produselor nealimentare în conformitate cu domeniile de
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competență prevăzute de Regulamentul cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și
Supravegherea Pieței, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1089
din 18 decembrie 2017.
În conformitate cu competențele Agenției și reieșind din realitățile
actuale privind protecția consumatorilor și supravegherea pieței
produselor nealimentare, pentru planificarea activităților de control
asupra agentului economic au fost identificate următoarele criterii de
risc, relevante activității Agenției: 1) genul de activitate; 2) perioada
de activitate a agentului economic; 3) aria de activitate și amplasarea
unității comerciale; 4) data efectuării ultimului control; 5) încălcăril e
anterioare. Suplimentar, au fost identificate unele criteriile specifice
pe domenii utilizate de Agenție precum: 1) în domeniul siguranței
produselor nealimentare: - categoria de consumatori; 2) în domeniul
siguranței ocupaționale: - risc de accidentare; c) în domeniul prestări
servicii: - practici comerciale înșelătoare și clauze abuzive.
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5059
PARTENERIATUL
PUBLIC-PRIVAT,
DESTINAT
IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DE INTERES NAȚIONAL (SCUTIREA DE
TVA)
LA
FACILITĂȚILOR FISCALE
MĂRFURILE ȘI SERVICIILE IMPORTATE
Ministerul economiei și infrastructurii a elaborat și supus cons ultărilor
publice
proiectul
Hotărârii
Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii de taxa pe
8
valoarea adăugată conform articolului 103 aliniatul (9 ) al Codului
fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
8
Actualmente art.103 alin.(9 ) din Codul fiscal, inserat prin legea
nr.288/2017, prevede scutirea de TVA, fără drept de deducere, a
mărfurilor și serviciilor importate de parteneri în cadrul proiectelor de
parteneriat public-privat din Lista lucrărilor și serviciilor de interes
public propuse parteneriatului public-privat, aprobată de Guvern
conform art. 11 lit. a) din Legea nr.179/2008 cu privire la
parteneriatul public-privat și destinate nemijlocit implementării
proiectelor de parteneriat public-privat de interes național.
Proiectul are drept scop determinarea modului de aplicare a
facilităților fiscale (scutirea de TVA) la mărfurile și serviciile importate
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de către parteneri în cadrul contractului de parteneriat public-privat,
destinate implementării proiectelor de parteneriat public-privat de
interes național.
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5021
5
NORME
DE
REGLEMENTARE
ÎN
RELAȚIILE
CONTRACTUALE DINTRE FURNIZORI ȘI COMERCIANȚI PE
LANȚUL ALIMENTAR
Ministerul economiei și infrastructurii a elaborat și supus consultărilor
publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior și Codul
Contravențional).
Proiectul dat include 5 norme de reglementare în relațiile
contractuale dintre furnizori și comercianți pe lanțul alimentar:
1. Se definește noțiunea de „cost de achiziție a produselor”, care
include valoarea produselor și toate cheltuielile aferente destinației
produselor la locul de destinație, fiind interzis includerea în acest
cost a diverselor taxe și servicii care nu au tangență cu aducerea
produsului la „poarta magazinului”.
2. S-a inserat plafonarea reducerilor comerciale (nu mai mult de 10
%) cu scopul balansării puterii de negociere a părților contractante.
3. S-a decis stabilirea mai multor termeni de plată a facturilor, în
dependență de rotația de vînzare a produselor, rei eșind din
termenul de valabilitate a acestora (data limită de consum / data
durabilității minimale) – 7, 30 și 60 zile calendaristice.
4. Se propune permiterea returului produselor alimentare conforme
normelor siguranței alimentare, a căror termen de val abilitate
depășește 180 zile, cu condiția, că pînă la expirarea produsului a
rămas nu mai puțin de 1/3 din data limită de consum.
5. Stabilirea unei cote de raft, nu mai puțin de 50%, destinată
expunerii și vînzării produselor locale conform unei liste apr obate de
Guvern, pentru susținerea comercializării produselor alimentare
fabricate în Republica Moldova.
Pentru mai multe detalii, proiectul poate fi accesat la următorul linkul:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4045
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ASOCIAȚIILE DE BUSINESS ȘI -AU PREZENTAT PLANURILE DE
ACȚIUNI

Pentru o mai bună funcționare și coordonare a activității
antreprenoriale, Agenda Națională de Business împreună cu CIPE
(Center for International Private Enterprise) și cu suportul BERD a
găzduit un workshop în elaborarea a planurilor de acțiuni pentru
Asociațiile de Business.

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica
Moldova, prezentă la atelier a spus că printre prioritare din planul de
acțiuni sunt includerea membrilor în grupurile de lucru și de dezbateri
publice asupra proiectelor de legi și altor acte normative din
domeniul profesiei, organizarea ședințelor de lucru cu participarea
membrilor asociației, a factorilor de decizie de la Ministerul
Finanțelor și generalizarea problemelor existente comune pentru
majoritatea membrilor și elaborarea propunerilor, care vor discutate
în cadrul ședințelor de lucru și la ședințele Consiliului Director al
ACAP.
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Patronală
a
Asociația
Întreprinderilor Prelucrătoare
de Carne a declarat că a
ajuns într-un moment de
dezvoltare în care are nevoie
de o guvernanță puternică, pe
principiul de transparență și
tratament
egal
pentru
membri. Este nevoie de
crearea unor instrumente
suplimentare care sa încorporeze principiile de buna guvernanță și
să acționeze ca un ghid în situații neacoperite de prevederile
Statutului. Asociația Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne
și-a propus să creeze următoarele instrumente de buna guvernare:
cod de etica, procedura interna privind definirea si abordarea
conflictului de interese, proceduri interne de comunicare si luare a
deciziile la nivelul Consiliului Director și în întreaga Asociație.
Asociația Patronală din Industria Ușo ară
susține că la momentul de față prioritatea
asociației este identificarea serviciilor
adaptate la așteptările membrilor. Pachetul
de servicii reprezintă posibilitățile pe care
membrii le pot accesa odată cu aderarea la
asociație și achitarea cotizației de membru.
Echipa executivă lucrează pe mai multe
domenii: promovarea și dezvoltarea
brandului DININIMĂ, facilitarea participării
membrilor
în
cadrul
expozițiilor
internaționale, organizarea seminarelor de
instruire, accesarea granturilor, organizarea evenimentelor tematice,
reprezentarea sectorului în dialogul public-privat, etc. Diversificarea
spectrului de servicii presupune dezvoltarea capacității de a acoperi
necesitățile tuturor membrilor prin includerea unor servicii noi sau
îmbunătățirea serviciilor existente. Pentru a corela serviciile și
activitățile curente ale executivului cu așteptările membrilor este
necesar să asigurăm suportul procedural în luarea deciziilor, precum
și comunicarea eficientă cu membrii.
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”Problema stringentă la momentul de față este lipsa membrilor activi
și dificultatea echipei executive de a identifica necesitățile pe care le
au membrii în raport cu oportunitățile oferite de asociație.
Schimbarea pe care ne-o dorim se referă la eficientizarea procesului
de lucru cu membrii în vederea creșterii gradului de receptivitate în
rândul lor. Dezvoltarea serviciului de lobby și advocacy a intereselor
membrilor în dialogul cu autoritățile publice locale, necesită atenție
sporită și progres continuu în vedere obținerii rezultatelor scontate.
Diseminarea rapidă a informației, corelarea serviciilor cu așteptările
membrilor, asigurarea cadrului operațional intern sunt câteva dintre
aspectele pe care tindem să le îmbunătățim”, potrivit Asociației
Patronale din Industria Ușoară.

ALTE ȘTIRI LEGISLATIVE
La ședința Guvernului din 14 februarie a.c. a fost aprobat proiectul
de lege privind subprodusele de origine animală și produsele
derivate care nu sunt destinate consumului uman, care vine să
stabilească norme de sănătate publică și animal pentru a preveni şi
minimiza riscul afectării sănătăţii publice şi animale generat de
aceste produse şi, în special, pentru a proteja siguranţa lanţului
alimentelor şi furajer. Mai multe detalii:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02-1_0.pdf

La aceeași ședință a fost pus în discuție și Amendamentele 1 și 2 la
Contractul de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca
Europeană de Investiţii pentru realizarea Proiectului de reabilitare
a drumurilor din Republica Moldova, semnat la Chişinău la 23
noiembrie 2010. Mai multe detalii la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_145.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr15_131.pdf
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http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr16-1.pdf

Sectorul transportului nu a rămas a rămas în vizor și la ședința
Guvernului din 22 februarie, fiind
iniţiate negocierile asupra
proiectului Protocolului la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto
din 20 martie 1993 şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea
acestuia, scopul fiind facilitarea călătoriilor reciproce pentru
categoriile de persoane care conform specificului activităţilor sale
traversează hotarele ambelor state frecvent în scopul efectuării
transportului internaţional de persoane şi mărfuri şi din care
cauză depăşesc termenul de 90 zile de aflare pe teritoriul altui stat
într-o perioadă de 180 zile. Detalii la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_152.pdf

Precum și pentru transportul feroviar de persoane și mărfuri :
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_148.pdf

Ședința din 28 februarie a listat unul din subiecte modificarea
Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale
relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea
carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), cu majorarea garanţiei
financiare în sumă de la 60 000 (şaizeci mii) euro pînă la 100 000 (o
sută mii) euro pentru fiecare carnet TIR utilizat pe teritoriul Republica
Moldova. Detalii la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_152.pdf

Iar ca să fim în siguranță de corectitudinea importului/exportului de
mărfuri, la fel la 28 februarie a fost abordată și revizuirea normelor
metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii
echipelor mobile ale Serviciului Vamal pentru efectuarea unui
control nedistructiv conform principiilor de integritate. Detalii la:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_153.pdf

Producătorii care exportă prin intermediul transportului maritim pot fi
interesați de avizul Guvernului din 28 februarie pentru modificarea
Legii nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului
navigației maritime comerciale al Republicii Moldova. Detalii la:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr16_124.pdf
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