AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS

BULETIN INFORMATIV
Nr. 97 (1-30 septembrie 2017)
Noutăţi legislative şi alte ştiri relevante

În perioada 1 – 30 septembrie 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.

Chișinău, 2017
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Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale
de Business
Liberalizarea transporturilor în regim bilateral Moldova-Belarus și tranzit
În cadrul ședinței Guvernului din 6 septembrie 2017 a fost inițiată negocierea asupra
proiectului Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto
internațional și Protocolul adițional de aplicare a acestuia.
Operatorii de transport moldoveni se confruntă anual cu deficitul autorizațiilor
beloruse pentru transportarea mărfurilor și adesea nu au posibilitatea de a-și exercita
angajamentele de transportare a mărfurilor. Astfel, liberalizarea transporturilor în
regim bilateral și tranzit va permite sporirea competitivității operatorilor de transport
la nivel regional, va reduce povara administrativă, costurile operaționale și va
simplifica operațiunile de transport. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_134.pdf
Supraveghere suplimentară a băncilor, asigurătorilor/ reasigurătorilor și a
societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar
În scopul asigurării stabilității financiare și a protejării deponenților, asiguraților și
investitorilor, la ședința Guvernului din 6 septembrie 2017 a fost aprobat și prezentat
spre examinare proiectul de lege cu privire la supraveghere suplimentară a băncilor,
asigurătorilor/ reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui
conglomerat financiar, care transpune Directiva 2002/87/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 16 decembrie 2002. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_124.pdf
Ajustarea plafoanelor pentru diurnă și cazare în cazul delegării în teritoriul
RM și în străinătate a salariaților entităților din RM
La ședința Guvernului din 6 septembrie 2017 a fost aprobat proiectul Hotărârii
Guvernului privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HG nr. 10 din 5
ianuarie 2012, cu scopul onorării angajamentelor entităților la delegarea salariatului,
pe un anumit termen, pentru executarea obligațiilor de muncă în afara locului de
muncă permanent sau pentru îndeplinirea unor misiuni provizorii în hotarele RM și
în străinătate. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr15_115.pdf
Executarea bugetului public național, sem.I 2017
La ședința Guvernului din 13 septembrie 2017 a fost apro bat Raportul semianual
privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul
2017.
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Evoluţia datoriei de stat în PIB, 30 iunie 2016-30 iunie 2017, (%)
Conform raportului, la situaţia din 30 iunie 2017, soldul datoriei de stat a constituit
50 657,3 mil.lei, fiind compus din 1 604,6 mil. dolari SUA datorie de stat externă
(echivalentul a 29 130,7 mil. lei) şi 21 526,6 mil.lei datorie de stat internă,
înregistrînd o diminuare comparativ cu sfîrșitul anului 2016 de 128,5 mil.lei sau cu
0,3%. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_raportmodif.pdf
Produsele cu impact energetic
La ședința Guvernului din 18 septembrie 2017 au fost aprobate modificările și
completările la Hotărârea Guvernului nr. 750 din 13 iunie 2016, pentru aprobarea
Regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile
produselor cu impact energetic. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_145.pdf
Legea drumurilor – gestionarea vs. administrarea drumurilor
În cadrul ședinței Guvernului din 23 septembrie 2017 a fost aprobat Avizul asupra
amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (nr. 505 din 22 decembrie 2016) cu privire la administrarea drumurilor
private. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_120.pdf
Proiectele de asistență tehnică ce beneficiază de facilități fiscale și vamale
În cadrul ședinței Guvernului din 23 septembrie 2017 a fost aprobată completarea
HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la
livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților
fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare,
care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr18_104.pdf
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Organizarea și funcționarea Min isterului finanțelor
La ședința Guvernului din 23 septembrie 2017 a fost aprobată Hotărârea Guvernului
cu privire la modificarea și completarea HG nr. 696 din 30 august 2017 cu privire la
organizarea și funcționarea Ministerului finanțelor. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_73.pdf
Auditul situațiilor financiare
La ședința Guvernului din 23 septembrie 2017 a fost prezentată spre examinare
legea privind auditul situațiilor financiare, care stabilește cadrul juridic privind
organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementează exercitarea profesiei
de auditor, supravegherea auditului, precum și cerințele specifice auditului entităților
de interes public. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_57.pdf
Reforma sistemului sancționator în domeniul economic
La 22 septembrie 2017 Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM a pus în
discuție sistemul sancționar în domeniul economic, care cuprinde prevederi din
codurile contravențional și penal și alte acte normative.
În cadrul dezbaterilor reprezentanții Corporației Financiar Internaționale IFC, au
declarat că sunt acum într-un proces de analiză a prevederilor legale care țin de
sancțiuni în domeniul activității de întreprinzător, atât contravenționale , cât și penale
și atribuțiile organelor de drept în acest sens, care necesită a fi revizuite în vederea
reducerii constrângerilor și riscurilor pentru activitatea de întreprinzător și
decriminalizarea acesteia. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://consecon.gov.md/2017/09/22/reforma-sistemului-sanctionator-in-domeniuleconomic/
http://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2017/09/PV-22.09.2017.pdf

Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
Modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Lituania în domeniul standardizării, metrologiei și evaluării
conformității
Urmare a efectuării reformelor administrative cu privire la lichidarea și crearea
instituțiilor de stat, precum și delegarea atribuțiilor în domeniu altor autorități
publice, atât în Lituania, cât și Moldova, la ședința Guvernului din 6 septembrie
2017 a fost aprobat Protocolul de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la colaborarea în domeniul
standardizării, metrologiei și evaluări i conformității.
Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_134.pdf
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Acordul de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
României în domeniul prevenirii și combaterii corupției
La ședința Guvernului din 6 septembrie 2017 a fost aprobată inițierea negocierilor
asupra proiectului Acordului de cooperarea dintre Guvernul RM și cel al României
în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Proiectul acordului prevede mai multe
clauze, printre care cele cu impact economic: contribuirea la îmbunătățirea
climatului investițional și economic din RM și România, sporirea încrederii
investitorilor ș.a. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr13_119.pdf
Acordul privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală
La ședința Guvernului din 13 septembrie 2017 a fost inițiată negocierea asupra
proiectului Acordului privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală.
Scopul acordului constituie stabilirea unor principii uniforme de difuzare a
documentelor de standardizare internațională. Acordul va oferi și va dezvolta dreptul
exclusiv de distribuție a documentelor interstatale de standardizare atribuite
organismului național de standardizare.
Proiectul presupune crearea unei platforme pentru menț inerea, stocarea, gestionarea
și transmiterea informației privind documentele normative în domeniul standardizări
interstatale. Folosirea unei asemenea platforme va încuraja producătorii și utilizatorii
standardelor să-și extindă piața de desfacere sau să se reorienteze spre alte piețe,
obținând o dinamică pozitivă la export, dezvoltarea mediului de afaceri.
Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_1_4.pdf
Al doilea Amendament la Acordul de asistență Moldova-SUA pentru creșterea
comerțului și a investițiilor
La ședința Guvernului din 13 septembrie 2017 a fost aprobat inițierea negocierilor și
aprobarea semnării celui de-al doilea Amendament la Acordul de asistență privind
obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul SUA
pentru creșterea comerțului și a investițiilor în sectoarele cheie, semnat la Chișinău
la 28 septembrie 2016. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_1_6.pdf
Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA)
La ședința Guvernului din 13 septembrie 2017 a fost aprobat proiectul de lege
privind acceptarea Protocolului adițional 5 la Acordul de amendare și aderare la
Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Belgrad la 26 mai
2017. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_131.pdf
Ratificarea Acordului de consultanță dintre Guvernul Republicii Moldova și
Corporația Financiară Internațională
La ședința Guvernului din 18 septembrie 2017 a fost aprobat proiectul de lege pentru
ratificarea Acordului de consultanță dintre Guvernul Republicii Moldova,
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reprezentat de Ministerul Economiei al RM, și Corporația Financi ară Internațională,
semnat la 24 iulie 2017. Corporația va oferi asistență tehnică în valoare de 3,2 mil.
USD, cu o contribuție a Guvernului de 5% din sumă, 160 mii USD și o contribuție
în natură a Ministerului Economiei și Infrastructurii de 100 mii USD. Obiectivul
general este îmbunătățirea climatului de afaceri în industria agricolă, creșterea
competitivității pieței sectorului privat cu scop de a spori exporturile și investițiile în
RM. Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_135.pdf
Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
privind asistența macrofinanciară
În cadrul ședinței Guvernului din 23 septembrie 2017 a fost aprobată inițierea
negocierilor asupra Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a
Memorandumului de înțelegere ca parte integrantă a acestui Acord, precum și
crearea grupului de negociatori.
Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_77.pdf
Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anii 2017 -2019
La ședința Guvernului din 23 septembrie 2017 a fost aprobat Planul de acțiuni
privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
pentru anii 2017-2019. Printre cele mai grave infracțiuni generatoare de venituri
ilicite au fost listate și corupția, evaziunea fiscală și contrabanda, cu menționarea
pieței financiare ned ezvoltate, climatul economic închis, executarea silită a
creanțelor fiscale, nivelul înalt al economiei informale, activități economice bazate
pe numerar etc.
Mai multe detalii găsiți la adresa:
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr16_104.pdf
Birocrația împinge businessul la acte de corupție
Pe parcursul lunii septembrie, experții IDIS Viitorul,
în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie în
cadrul Agendei Locale de Business ALB, au
organizat 5 mese rotunde la Bălți, Edineț, Soroca,
Cahul și Ceadâr-Lunga, unde au fost discutat
rezultatele sondajului ”Combaterea corupției în
Moldova: ce poate face businessul?”. Opiniile detaliate ale oamenilor de afaceri, și
alte detalii găsiți la adresa:
http://viitorul.org/ro/content/birocra%C8%9Bia-%C3%AEmpinge-businessul-laacte-de-corup%C8%9Bie
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Vizita Dlui Oleksandr Okunev la Chișinău
În perioada 10-14 septembrie 2017, echipa ANB s-a bucurat de vizita
Dlui Oleksandr Okunev, Președintele Consiliului de Administrare al
Asociației Profesionalilor în domeniul securității corporative, expert
binecunoscut în Ukraina în drept corporativ. Au fost efectuate o serie
de întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții naționale și oficii
ale instituțiilor internaționale cu sediu la Chișinău din domeniul
economic, mai ales financiar-bancar, precum asociații de business.
Discuțiile cu Dl Okunev au oferit o experiență bogată și pentru experții IDIS
Viitorul, importantă pentru atingerea obiectivelor ANB cu referire la agenda
anticorupție.
Lansarea site-ului nou al Agendei Naționale de Business
ANB lansează versiunea nouă a site-ului. De acum mai modern și accesibil
businessului din Moldova. Interfața optimizată a site -ului cuprinde funcționalități
ușor de accesat, care oferă posibilitatea publicului să afle orice despre activitatea
businessului din Moldova. Astfel, oamenii de afaceri, oficialii guvernamentali, dar și
publicul larg vor putea afla mai multe despre prioritățile Agendei de Business din
domeniul fiscal-vamal, transparență decizională și combaterea corupției; vor fi
conectați la noutățile agendei și la o diversitate de resurse multilingve – rapoarte,
policy-brief-uri, sinteze ale audierilor publice și nu doar. În premieră, într -un singur
lor, și anume pe platforma online a Agendei Naționale de Business, publicul va afla
toate informațiile de care au nev oie despre asociațiile de business din Moldova.
Noul site poate fi accesat la adresa: http://anb.viitorul.org/
Combaterea corupției în Moldova: Ce poate face businessul. Fenomenul
distruge companiile legale
La 28 septembrie 2017, ANB a organizat cu suportul
CENTER
FOR
INTERNATIONAL
PRIVATE
ENTERPRISE conferința ”COMBATEREA CORUPȚIEI
ÎN MOLDOVA: Ce poate face businessul”, la care au
participat, reprezentanți ai asociațiilor de business,
funcționari și experți economici. În cadrul conferinței a
fost lansat și un RAPORT ANALITIC DE COMBATERE A CORUPŢIEI. Mai
multe detalii despre eveniment, precum și recomandările experților pe subiectul pus
în dezbatere găsiți la adresa:
http://viitorul.org/ro/content/combaterea-corup%C8%9Biei-%C3%AEn-moldova-ce-poateface-businessul-fenomenul-distruge-companiile

De asemenea, găsiți reflectarea evenimentului și în alte surse media:

http://cnpm.md/libview.php?l=ro&idc=28&id=567&t=/Noutati/Noutatile-CNPM/Businessulin-lupta-cu-coruptia
https://news.yam.md/ro/story/6410305, http://www.noi.md/md/news_id/247227
https://www.europalibera.org/a/interviul-diminetii-veaceslav-ionita/28768463.html
http://voceabasarabiei.md/ro/stiri/politica/1184/Mediul-de-afaceri-afectat-decorup%C8%9Bie.htm
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