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BULETIN INFORMATIV

În perioada 1 – 31 octombrie 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

ȘEDINȚA COMITETELOR SECTORIALE DE PE LÂNGĂ CCI CU
PARTICIPAREA EXPERȚILOR ANB

La 6 octombrie 2017, Camera de Comerț și
Industrie a găzduit ședința comună a Comitetelor
Sectoriale de pe lângă CCI, unde experții IDIS
”Viitorul”/ANB au prezentat rezultatele principale
ale sondajului, cu indicarea riscurilor de corupție
pentru business, precum și ”Agenda Anticorupție
a Businessului din Republica Moldova 2017 –
2018”, cu soluțiile indicate de oamenii de afaceri
în lupta împotriva corupției.
În cadrul discuțiilor a fost pus accent pe
necesitatea prioritară și angajamentul

întreprinderilor de a-și elabora și implementa standarde de
guvernanță corporativă, de conformare anticorupție, inclusiv
standardul internaț ional ISO 37001: 2016.

În final s-a convenit de
a demara o inițiativă
comună a Camerei de
Comerț și Industrie și
IDIS ”Viitorul”/ANB de
a înainta un demers
privind crearea în
cadrul Consiliului
Economic pe lângă
Prim-ministrul
Republicii Moldova a
Grupului de Lucru
permanent ”Lupta
împotriva corupției”,
care va fi responsabil de identificarea soluțiilor pentru combaterea
fenomenului corupției, care afectează sectorul privat, precum și
pentru îmbunătățirea guvernanței corporative.
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GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ȘI LUPTA CU CORUPȚIA –
TEMA ABORDATĂ LA TRAININGUL ANB DIN 23-27
OCTOMBRIE

Asociațiile de business din Republica Moldova și mai multe companii
au participat în perioada 23-27 octombrie 2017 la un training cu
privire la guvernanța corporativă și lupta cu corupția. Traineri străini
Alexander Okunev (Ucraina) și Ana Kompanek (USA) au instruit
asociațiile de business pentru trecerea la un nivel mai avansat de
eficientizare a afacerilor și atragerea investițiilor străine directe.
Evenimentului a fost organizat cu suportul Centru International
pentru Antreprenoriat (CIPE) și IDIS ”Viitorul” cu susținerea
financiară BERD.

Reprezentanții businessului au declarat în cadrul trainingului că
guvernanța corporativă este un complex de procese, practici, politici,
cadru de reglementare, cu impact asupra conducerii, administrării și
controlului unei companii. Ba mai mult, guvernanța corporativă are
un rol important în protejarea intereselor acționarilor, întrucât sprijină
maximizarea valorii deținerii în companie pe termen lung, și în
stimularea atenției investitorilor asupra companiei, prin
transparentizarea și eficientizarea activităților și proceselor din cadrul
companiei, întrucât investitorii au nevoie de informații corecte, de
calitate și diseminate la timp pentru a putea lua decizii de investiție.
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Trainerii au declarat că la baza guvernanţei corporative stau trei
principii. Este vorba de etică şi integritate, profesionalism şi
performanţă şi transparenţă şi predictibilitate.

Potrivit unei analize a experților ANB, chiar dacă majoritatea
agenților economici preferă să-și ”rezolve” pe căi neoficiale
problemele, există un grup mic de agenți economici, care au luptat
contra actelor de corupție, au avut succes și doresc să continue
lupta. Secretul lor se bazează pe câteva elemente esențiale.

În primul rând, ei trebuie să activeze legal, deci nu poți lupta contra
corupției atunci când ai probleme de integritate personală.
În al doilea rând, ei trebuie să cunoască și să știe că sunt corecți în
anumit caz. ”funcționarul simte că agentul economic ”plutește” nu
știe exact ce și cum și îl presează până nu obține banii”.

În ceea ce privește combaterea corupției, reprezentanții businessului
au afirmat că este problema principală cu care se confruntă oamenii
de afaceri la perfectarea actelor obținerea unor certificate de
conformitate.
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Urmare a acestui training, echipa ANB și experții străini au organizat
o ședință de lucru, unde au fost analizate punctele tari și slabe
depistate în cadrul lucrului cu reprezentanții sectorului financiar-
bancar, ai mediului de afaceri, precum și ai asociațiilor de afaceri.

Acest training, precum și conferința ”COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN
MOLDOVA: Ce poate face businessul” din 28 septembrie a.c. au
determinat și prioritățile și instrumentele de implementare a acestora
pe care se va axa echipa ANB în viitor, la recomandarea Dlui Marc
Schleifer, Directorul Regional pentru Eurasia și Asia de Sud în cadrul
Center for International Private Enterprise (CIPE) in Washington.
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ALTE NOUTĂȚI DE INTERES PENTRU MEDIUL DE AFACERI

Etapa de tranziție traversată de economia Moldovei se pare că nu
are sfârșit și perindă pe agenda sa o sumedenie de taskuri, reforme,
acțiuni și evenimente. Luna octombrie 2017 nu a făcut excepție și
marcat o serie de «nunți» importante, la care s-au căsătorit sau încă
se mai negociază în continuare parteneriatul public-privat, prestator-
beneficiar, angajator-angajat, societate civilă-guvern, FISC-
contribuabili, monopol-IMM etc. etc. etc.

Printre acestea regăsim în cadrul Consiliului economic  pe lângă
prim ministrul RM la 2 noiembrie - Dezbateri pe marginea elaborării
noului Cod al Muncii, 19 octombrie 2017 - Reducerea constrângerilor
din sistemul sancționator pentru activitatea economică, iar la 25
octombrie - întrevederea experților de la Corporația Financiară
Internațională cu responsabili de la Ministerul Economiei și
Infrastructurii și experții de la Consiliul Econom ic, care exercită
funcțiile Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului, despre
prevederile din planul de Acțiuni privind implementarea Acordului de
Facilitare a Comerțului. (sursa: http://consecon.gov.md).

Ministerul Economiei și al Infrastructurii se poate lăuda cu Extinderea
relațiilor comercial-economice moldo-coreene precum și lansarea
unor proiecte în domeniul energiei inteligente, eficienței energetice și
tehnologiilor informaționale, cu viitoarea colaborare moldo-japoneză
în domeniul prelucrării pieselor din oțel, semnarea de către 15
companii IT din cadrul Asociației Naționale a Companiilor din
Domeniul TIC privind înființarea primului Parc IT ”Moldova IT Park”,
consolidarea cooperării cu Consiliul Director al BERD, creșterea
volumului producției industriale cu 1,4% în primele opt luni ale anului
curent, negocierea cu partenerii europeni a majorării cotelor de
export la unele produse, iar la 17 octombrie - chiar cu Forumul
comun de dialog cu societatea civilă - Implementarea Acordului de
Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), la capitolului
comerț și dezvoltare durabilă etc.
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Sursa: http://mec.gov.md/ro/content/forumul-comun-de-dialog-cu-
societatea-civila-desfasurat-cadrul-reuniuni-subcomitetului-rm-ue

«Căsătoriile oficiale» la nivel legislativ în cadrul Guvernului au avut
loc însă doar la capitolul:
Aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la
Protocolul adițional la Convenția privind contractul pentru transportul
internațional de mărfuri
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_130.pdf
Recunoașterea actelor oficiale de atestare a rezidenței fiscale,
eliberate de autoritățile competente din RM și din Kazahstan pentru
evitarea dublei impuneri și a evaziunii fiscale
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr08_1
31.pdf
Inițierea negocierilor privind organizarea de către UNWTO a celei
de-a treia Conferințe globale privind turismul vinicol
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_1
21.pdf
Să vedem care va fi impactul în timp al acestor evenimente,
deocamdată Clasamentul Doing Business 2017 ne acordă locul 44
(vezi în continuare).
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DOING BUSINESS 2017 – LOCUL 44 PENTRU MOLDOVA

Totodată, experții din Republica
Moldova îndeamnă Guvernul să
întreprindă măsuri de responsabilizare
a autorităților în implementarea
reformelor promovate de stat.
Republica Moldova a crescut cu
câteva poziții la indicatorul “Lansarea
afacerii”. Potrivit ratingului, țara
noastră se situează pe locul 44 din 190
de state.

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Docume
nts/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf

În acest an, la elaborarea clasamentului, echipa Doing Business a
luat în calcul reforma privind excluderea Casei Naţionale de
Asigurări Sociale din procesul de înregistrare a întreprinderilor.

Reformele inițiate în acest an vor fi luate în calcul la elaborarea
clasamentului pentru anul următor, printre care: raportarea unificată
pentru agenții economici, modificările legislative privind birourile
istoriilor de credit, aprobarea tacită pentru acte permisive și
sancționarea funcționarilor publici pentru încălcarea prevederilor
reformei privind emiterea actelor permisive.

Una dintre cele mai semnificative reforme a fost realizată în
domeniul construcțiilor, unde au fost excluse 18 din 28 de proceduri.
Doing Business este un clasament internaţional efectuat de Banca
Mondială și reprezintă o carte de vizită la capitolul climat
investițional. Cu cât poziționarea statului, în acest clasament, este
mai bună, cu atât mai atractivă este considerată ţara pentru
investitori.


