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AceSt rAport eSte uN produS Al AgeNdei NAțioNAle de BuSiNeSS, fAcilitAt de 
idiS ”Viitorul”, cu Suportul cipe (ceNter for iNterNAtioNAl priVAte eNterpriSe).

Agenda Naţională de Business din Moldova (ANB) reprezintă o platformă comună a peste 30 
de asociaţii de business şi Camere de Comerţ şi Industrie, reunite în cadrul reţelei cu scopul 
de a influenţa politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul dezvoltării activităţii 

de afaceri, prin participarea lor activă si transparentă la toate etapele dialogului public-privat (DPP).

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este succesorul de drept 
al Fundaţiei Viitorul, şi păstrează în linii mari tradiţiile, obiectivele şi principiile de acţiune 
ale fundaţiei, printre care se numără: formarea de instituţii democratice şi dezvoltarea 
unui spirit de responsabilitate efectivă printre oamenii politici, funcţionari publici şi 

cetăţenii ţării noastre, consolidarea societăţii civile şi spiritului critic, promovarea libertăţilor şi valorilor 
unei societăţi deschise, modernizate şi pro-europene.

CIPE este una dintre cele patru instituții de bază al National Endowment for Democracy 
(NED). Din 1983, CIPE a susținut mai mult de 1.000 de inițiative locale în peste 100 de țări 
în curs de dezvoltare privind  politica de advocacy şi reforma instituțională. CIPE oferă 

asistență de management şi sprijin financiar la nivel local organizațiilor pentru a-şi consolideze capaci-
tatea de implementare a reformelor democratice şi economice. 

Orice utilizare a unor extrase ori opinii ale publicației trebuie să conţină referinţe 
la ANB și/sau IDIS ”Viitorul”.

Pentru mai multe informaţii asupra acestei publicaţii ori asupra abonamentului de recepţionare a pu-
blicaţiilor editate de către IDIS, vă rugăm să contactaţi Coordonatorul Relații Publice al IDIS „Viitorul”. 
PERSoANA DE CoNtACt: Diana Lungu – diana.lungu@viitorul.org.  

AdreSA de coNtAct:
Chişinău, Iacob Hîncu 10/1, 2004, Republica Moldova
telefon: (373-22) 21 09 32
Fax: (373-22) 24 57 14
www.business.viitorul.org 
www.viitorul.org
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ANB – Agenda Naţională de Business 

CCI – Camere de Comerţ şi Industrie

CF – Codul fiscal

CV – Codul vamal

GLM – Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Implementării ANB 2012-2013

HG – Hotărâre de Guvern

IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

ME – Ministerul Economiei

MF – Ministerul Finanţelor

MtID – Ministerul transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

PAG – Planul de Acţiuni al Guvernului

RM – Republica Moldova

SIA – Serviciul Informaţional Automatizat

SFS – Serviciul Fiscal de Stat

SV – Serviciul Vamal

tIC – tehnologia informaţiei şi comunicaţiile

UE – Uniunea Europeană

ZLSAC – Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare

Abrevieri
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Despre agenDa naţională De Business

Agenda Naţională de Business din Moldova (ANB) reprezintă o platformă comună a peste 30 de aso-
ciaţii de business şi Camere de Comerţ şi Industrie, reunite în cadrul reţelei cu scopul de a influenţa po-
liticile şi practicile autorităţilor publice din domeniul reglementării activităţii de afaceri,prin participarea 
lor activă si transparentă la toate etapele dialogului public-privat (DPP). Scopul acestor eforturi este cre-
area unui mediu de afaceri echitabil şi competitiv, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor din Republica 
Moldova. obiectivele urmărite de membrii reţelei ANB, care să conducă la realizarea scopului final sunt:

— Consolidarea capacităţii asociaţiilor de afaceri în formularea politicilor de dezvoltare 
a antreprenoriatului în Republica Moldova;

— Elaborarea unei viziuni comune asupra priorităţilor în dezvoltarea antreprenoriatului din RM;
— Participarea la dialogul public-privat cu o voce unică;
— Influenţarea procesului decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri din RM 

prin implicarea activă şi transparentă în dialogul cu autorităţile (advocacy).

Instrumentele principale utilizate pentru atingerea obiectivelor propuse sunt reprezentate de: listele de 
priorităţi ale mediului de afaceri lansate periodic (ANB 2009, ANB 2010, ANB 2012-2013), participarea activă în 
consultările publice pe marginea proiectelor de legi şi acte normative cu impact asupra activităţii de întreprin-
zător, dezbaterile publice şi discuţiile transparente cu autorităţile de stat pe marginea unor subiecte de interes 
major pentru reprezentanţii mediului de afaceri, monitorizarea modificărilor legislative şi normative prin inter-
mediul buletinului lunar informativ al reţelei,monitorizarea şi evaluarea implementării priorităţilor ANB. 

Despre raportul De evaluare a implementării anB 2012-2013

Raportul de evaluare a implementării ANB 2012-2013 totalizează nivelul de implementare a prio-
rităţilor Agendei Naţionale de Business pentru anii 2012-2013. Aceste priorităţi au fost lansate în luna 
noiembrie 2011 şi reprezintă rodul eforturilor grupului de lucru pentru identificarea priorităţilor ANB, 
format din reprezentanţi ai asociaţiilor membre. Raportul de faţă se bazează atât pe rezultatele inter-
mediare, identificate în cadrul Raportului de implementare şi monitorizare a Agendei Naţionale de Bu-
siness 2012-2013, lansat în luna octombrie 2012, cât şi pe evaluarea finală realizată în lunile august-sep-
tembrie 2013.

Revenind la obiectivele ANB prezentate mai sus, raportul de evaluare a implementării priorităţilor 
ANB 2012-2013 se referă doar la unul din obiectivele reţelei, şi anume la cel de influenţare a procesului 
decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri din RM prin implicarea activă şi transparentă 
în dialogul cu autorităţile. De fapt, acesta  îşi propune să evalueze rezultatele eforturilor de advocacy 
ale reţelei pornind de la numărul propunerilor formulate de membrii reţelei ce şi-au găsit reflectare în 
documentele de politici ale autorităţilor de stat, precum şi, mai important, impactul acestora resimţit la 
nivelul mediului de afaceri. 

Astfel, raportul de evaluare a implementării priorităţilor ANB 2012-2013 reprezintă un instrument de 
bază de măsurare a progresului în eliminarea unui număr cât mai mare de constrângeri  şi bariere în activi-
tatea de întreprinzător şi includerea cât mai multor priorităţi ale mediului de afaceri pe agenda politicilor 
publice ale autorităţilor. 

Introducere
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Metodologia utilizată pentru atingerea scopurilor evaluării s-a bazat pe un vast arsenal de instrumente folosite 
în cadrul reţelei ANB pentru aprecierea nivelului de realizare al priorităţilor platformei. Printre acestea se numără:

1 Şedinţele grupului de lucru pentru monitorizarea implementării priorităţilor ANB 2012-2013. Grupul 
de lucru este constituit din reprezentanţi ai asociaţiilor membre ale ANB şi CCI, care sunt delegaţi 

voluntar de către asociaţii sau CCI. În acest context, au fost organizate mai multe şedinţe cu discuţii ale 
grupului de lucru;

2 Raportul de implementare şi monitorizare a priorităţilor ANB 2012-2013, care a evaluat progresul in-
termediar în implementarea priorităţilor ANB la situaţia din luna octombrie 2012;

3 Interviuri cu reprezentanţii asociaţiilor de business şi ai organelor autorităţii de stat. Echipa IDIS 
„Viitorul” a avut întrevederi cu liderii şi reprezentanţii asociaţiilor de business, precum şi cu re-

prezentanţi ai ministerelor. În cadrul acestora, s-a urmărit  evaluarea progresului în implementarea 
priorităţilor ANB 2012-2013 pentru fiecare dintre domeniile-ţintă, precum şi identificarea acţiunilor/
măsurilor concrete întreprinse de autorităţi privind realizarea priorităţilor ANB;

4 Chestionarea membrilor asociaţiilor care fac parte din ANB. În scopul evaluării gradului de implementare 
a priorităţilor ANB 2012-2013, au fost elaborate şi expediate tuturor membrilor ANB chestionare detaliate 

cu sugestia de a aprecia gradul de implementare a fiecăreia din soluţiile propuse de Agenda Naţională de Bu-
siness 2012-2013 pentru priorităţile identificate din domeniile fiscal şi vamal. Chestionarele includ patru grade 
de evaluare a progresului în implementarea soluţiilor propuse de ANB („realizat”; „parţial realizat/în curs de 
realizare”; „fără schimbări” şi „situaţia s-a înrăutăţit”), cu propunerea de a comenta/motiva calificativul acordat. 

5 Rapoartele de activitate, de progres şi de implementare a programelor şi altor documente de politici 
ale autorităţilor, relevante pentru priorităţile ANB. Printre rapoartele examinate se numără:

— Programele şi Planurile de Acţiuni ale Guvernului pentru anii 2011-2014 şi 2012-2015, 
precum şi noul Program de activitate al Guvernului, lansat la sfârşitul lunii mai a anului curent;

— Raportul Guvernului Republicii Moldova privind implementarea Programului de Activitate 
a Guvernului „Integrarea europeană: libertate, democraţie, bunăstare” 2011-2014, în perioada
14 ianuarie 2011-14 ianuarie 2012;

— Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015;
— Raportul de activitate a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011 şi 2012;
— Programul de dezvoltare strategică a Serviciului Vamal pentru anii 2012-2014;
— Planul de activitate a Serviciului Vamal pentru anul 2013;
— Raportul de activitate a Serviciului Vamal pentru anii 2011 şi 2012;
— Raportul privind activitatea Ministerului Economiei în anii 2011 şi 2012;
— Raportul de progres cu privire la realizarea priorităţilor Ministerului Economiei 

pentru perioada iunie –septembrie 2013„Agenda 100 de zile”;
— Raportul de monitorizare privind mersul realizării Planului de activitate 

a Ministerului Economiei pentru anul 2013;

Metodologia de monitorizare a 
implementării ANB 2012-2013
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— Raportul privind implementarea în anul 2012 şi în semestrul I 2013 a Planului de activitate 
a Ministerului Finanţelor

— Raportul de progres semestrial nr. 1/2012 al Planului de Acţiuni privind eliminarea 
barierelor netarifare în calea comerţului, aprobat prin HG nr. 824 din 07.11.2011.

6 Buletinul lunar al modificărilor legislative, prin care s-au urmărit modificările cadrului legislativ pentru 
domeniile monitorizate de ANB.

Aşa cum, prioritar pentru platforma ANB este implementarea efectivă a soluţiilor care să conducă la 
eliminarea constrângerilor în afaceri, semnalate de reprezentanţii businessului, percepţiile şi aprecierile 
acestora au cântărit mai mult la acordarea calificativelor concrete pentru fiecare prioritate/soluţie evalu-
ată, chiar dacă, conform documentelor de politici sau rapoartelor autorităţilor publice, anumite acţiuni 
pentru priorităţile/soluţiile respective se regăsesc deja pe agenda autorităţilor sau se află în curs de im-
plementare. În cazul în care părerile reprezentanţilor business-ului cu privire la progresul în implemen-
tarea anumitor soluţii erau împărțite, s-a luat în consideraţie informaţia obţinută de la autorităţile pu-
blice cu privire la acţiunile realizate, corespunzătoare soluţiilor respective propuse de mediul de afaceri.
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Prin evaluarea implementării priorităţilor ANB 2012-2013 se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

Aprecierea nivelului de convergenţă dintre priorităţile ANB şi agenda autorităţilor, prin evaluarea 
comparativă a priorităţilor ANB 2012-2013 cu documentele de politici publice ale autorităţilor;

Aprecierea gradului de realizare a priorităţilor Agendei Naţionale de Business 2012-2013 şi identifi-
carea evoluţiilor în implementarea acestora;

Identificarea obstacolelor în calea implementării priorităţilor business-ului, precum şi propunerea 
de recomandări şi soluţii pentru eliminarea acestora;

Identificarea domeniilor problematice şi priorităţilor viitoare ale reţelei în scopul creării unui mediu 
de afaceri echitabil şi competitiv, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor din Republica Moldova.

Scopul şi obiectivele evaluării
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După cum am menţionat şi în metodologia raportului de faţă, perioada de referință pentru aprecierea 
progresului în implementarea priorităţilor ANB 2012-2013, este octombrie-noiembrie 2011. În raportul de 
implementare şi monitorizare a priorităţilor ANB, lansat în luna octombrie 2012, am apreciat că din cele 13 
priorităţi generale, doar 3 au înregistrat un progres parţial, în cazul altor 7 priorități nu am identificat vreo 
schimbare, iar în cazul altor 3 priorităţi, situaţia s-a înrăutăţit.

Menţionam atunci că principala cauză a unei astfel de situaţii rezidă în calitatea joasă a dialogului pu-
blic-privat: cazurile frecvente de nerespectare, de către autorităţi, a legislaţiei privind transparenţa decizi-
onală, refuzul sau ignorarea invitaţiilor la discuţiile publice cu asociaţiile de afaceri şi societatea civilă, dar, 
mai ales, discrepanţa enormă care exista între cele două agende: agenda autorităţilor şi cea a mediului de 
afaceri. Astfel, din cele 13 priorităţi ale ANB 2012-2013 în domeniile fiscal şi vamal, în Planul de Acţiuni al 
Guvernului, am regăsit atunci câteva acţiuni  doar pentru trei dintre ele.

După aproape un an, menţionăm un progres mai accentuat în privinţa apropierii celor 2 agende. Astfel, în 
noul Program de activitate al Guvernului, am regăsit 13 acţiuni planificate pentru 9 priorităţi din ANB 2012-
2013, 1 prioritate din ANB 2010 şi 2 obiective specifice formulate de ANB. Soluţiile/propunerile ANB, pentru 
care am regăsit acţiuni planificate în Programul de activitate al Guvernului au fost formulate în ediţiile Agen-
dei Naţionale de Business 2012-2013 şi 2010 şi promovate în cadrul unor evenimente de dezbateri şi discuţii 
publice. De asemenea, aceste propuneri au făcut obiectul acţiunilor de advocacy a ANB şi au fost înaintate din 
numele reţelei ANB cu mai multe ocazii în cadrul consultărilor publice lansate de autorităţi (în special,multe 
din aceste priorităţi au fost incluse în Programul de activitate al Guvernului după înaintarea acestora autori-
tăţilor cu ocazia formării noului Guvern şi a elaborării noului Program de guvernare). Remarcăm, că pentru 
prima dată un număr atât de mare de propuneri venite din partea ANB se regăsesc în documentele de politici 
publice, ceea ce poate semnala o îmbunătăţite a calităţii dialogului public-privat, cel puţin la nivel de armo-
nizare a priorităţilor Guvernului cu cele ale mediului de afaceri. În matricea de mai jos am făcut un sumar al 
Priorităţilor şi propunerilor înaintate de ANB, care se regăsesc în noul Program de activitate al Guvernului:

Gradul de implementare a 
priorităţilor ANB 2012-2013 
în domeniile fiscal şi vamal

prioritatea anB
soluţia concretă/

propunerea formulată 
de anB corespunzătoare 

priorităţii respective

acţiunile prevăzute 
în noul program de 

activitate al guvernului

pRioRitate nR 1
optimizarea procedurilor 
de raportare obligatorie şi 
implementarea sistemelor 
informaţionale eficiente în 
domeniul urmăririi impozi-
telor, inclusiv a mecanismu-
lui electronic de guvernare

Asigurarea unei interacţiuni funcţi-
onale între diferite sisteme infor-
maţionale ale organelor de stat

Simplificarea administrării fiscale 
prin introducerea tehnologiilor 
informaţionale, „one stop shops”, 
atragerea mai activă a sistemului 
bancar şi instrumentelor financiare 
relevante de plată, precum şi con-
solidarea capacităţilor instituţiona-
le ale organelor vamale şi fiscale
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pRioRitate nR 1
Creşterea calităţii actelor 
normative din domeniul ad-
ministrării fiscale şi elimina-
rea posibilităţii de interpre-
tare arbitrară a acestora.

Inventarierea tuturor actelor 
normative şi sub-normative din 
domeniul administrării fiscale şi 
aducerea lor în conformitate cu 
prevederile legilor.

Inventarierea tuturor actelor 
normative şi sub-normative din 
domeniul administrării fiscale şi 
aducerea lor în conformitate cu 
prevederile legilor.

pRioRitate nR 2
Aplicarea prezumţiei de 
nevinovăţie mediului de 
afaceri în relaţia cu organele 
de control

Excluderea din politica bugetară 
a statului a articolului privind 
veniturile bugetare rezultate din 
amenzi şi alte sancţiuni aplicate 
businessului pentru nerespectarea 
legislaţiei fiscale şi vamale, atât la 
nivel de prognoze bugetare, cât şi 
la nivel de planuri bugetare

Excluderea din politica bugetară 
a statului a articolului privind 
veniturile bugetare rezultate din 
amenzi şi alte sancţiuni aplicate 
businessului pentru nerespectarea 
legislaţiei fiscale şi vamale, atât la 
nivel de prognoze bugetare, cât şi 
la nivel de planuri bugetare.

pRioRitate nR 2
Aplicarea prezumţiei de 
nevinovăţie mediului de 
afaceri în relaţia cu organele 
de control

Delimitarea clară a funcţiilor şi 
prerogativelor organelor cu funcţii 
de control fiscal

Asigurarea intervenţiilor adecvate 
(ale autorităţilor fiscale) în cadrul 
de reglementare a afacerii şi 
tratarea corectă şi egală a tuturor 
întreprinderilor.

Implementarea unui mecanism de 
responsabilitate personală şi insti-
tuţională a funcţionarilor publici şi 
a instituţiilor publice cu atribuţii în 
domeniul controlului fiscal faţă de 
măsurile întreprinse

pRioRitate nR 5
Stimularea importului de 
tehnologii noi, prin reduce-
rea poverii fiscale

tratarea în scopuri fiscale a tehno-
logiilor noi ca mărfuri şi neimpo-
zitarea importului lor cu impozitul 
pe venit la sursa de plată

optimizarea şi reducerea taxelor 
vamale la importul de echipa-
mente tehnologice

pRioRitate nR 7
Reducerea poverii fiscale 
pentru măsurile de creare 
a condiţiilor adecvate de 
lucru pentru angajaţi.

Includerea în Codul Fiscal a nor-
mei privind deductibilitatea chel-
tuielilor pentru crearea condiţiilor 
adecvate de lucru pentru angajaţi

Definirea unui „pachet social” 
(hrană, transport etc.) care să fie 
permis spre deducere în scopuri 
fiscale, şi nu considerat facilitate 
oferită angajaţilor.Eliminarea dublei impozitări prin ex-

cluderea impozitării cu tVA a cheltu-
ielilor de creare a condiţiilor adecvate 
de lucru pentru angajaţi prin modifi-
carea art. 99 al Codului Fiscal.

pRioRitate nR 8
Creşterea transparenţei ac-
tivităţii Serviciului Vamal şi a 
predictibilităţii procedurilor 
şi plăţilor vamale

Adoptarea prevederilor care ar sti-
pula imposibilitatea aplicării acte-
lor normative cu caracter intern din 
domeniul vamal, nefăcute publice 
conform legislaţiei în vigoare.

Adoptarea prevederilor care ar 
stipula imposibilitatea aplicării ac-
telor normative cu caracter intern 
din domeniul vamal, nefăcute pu-
blice conform legislaţiei în vigoare.
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pRioRitate nR 9
Simplificarea procedurilor 
şi reducerea numărului de 
documente necesare pentru 
efectuarea exportului.

Perfecţionarea procedurilor de con-
trol prin simplificarea şi armonizarea 
acestora, precum şi prin îmbunătăţi-
rea bazei tehnice şi prin implemen-
tarea tehnologiilor moderne.

Introducerea normelor şi standar-
delor internaţionale în domeniul 
vamal în vederea reducerii dura-
tei şi a costurilor efectiv suportate 
de agenţii economici pentru 
vămuirea mărfurilor.Eficientizarea coordonării între diferi-

tele servicii de control, transport, 
etc., de pe ambele părţi ale frontierei

pRioRitate nR 10
Excluderea obligaţiei de 
plată a tVA la importul de 
echipamente şi utilaje de 
producţie.

Eliminarea tVA la importul de 
echipamente şi utilaje de produc-
ţie (prestare a serviciilor)

Examinarea posibilităţilor de 
stimulare a retehnologizării în-
treprinderilor prin perfecţionarea 
mecanismelor de aplicare a tVAEliminarea tVA şi a taxelor vamale la 

importul pieselor de schimb destinate 
serviciilor prestate pe baza garanţiei

pRioRitate nR 12
Asigurarea transparenţei 
modului de calculare a valo-
rii în vamă a mărfurilor. 

Adoptarea unor proceduri clare şi 
transparente de calcul a valorii în 
vamă a mărfurilor; publicarea acestor 
proceduri pe site-ul Serviciului Vamal.

Adoptarea unor proceduri clare şi 
transparente de calcul a valorii în 
vamă a mărfurilor; publicarea acestor 
proceduri pe site-ul Serviciului Vamal

prioritate nr 13 
Recunoaşterea certificatelor 
de conformitate internaţio-
nale emise de către statele 
cu care RM  a încheiat 
acorduri de recunoaştere 
mutuală

Aderarea R. Moldova la tratatele 
internaţionale de recunoaştere 
a certificatelor de conformitate, 
în calitate de membru deplin, şi 
recunoaşterea mutuală a acestor 
certificate pe teritoriul ţării

Stabilirea mecanismului de recu-
noaştere a rezultatelor de evaluare 
a conformităţii (certificatelor de 
conformitate, rapoartelor de încer-
cări şi marcajului de conformitate 
CE) emise de către organismele de 
evaluarea a conformităţii din UE

oBiectivul anB: 
Influenţarea procesului de-
cizional în domeniul regle-
mentării activităţii de afaceri 
prin implicarea activă şi 
transparentă în dialogul cu 
autorităţile.

Dezvoltarea mecanismului de feed-
back la elaborarea politicilor publi-
ce; extinderea şi dezvoltarea meca-
nismelor de evaluare a impactului 
regulator şi diseminarea acestora la 
nivelul organelor de administrare; 
extinderea practicii monitoringului 
independent şi a evaluării imple-
mentării legilor şi actelor normative.

Instituţionalizarea practicii de 
consultare a societăţii civile în 
vederea identificării barierelor 
în calea mediului de afaceri şi 
stabilirea soluţiilor de ameliorare 
a climatului investiţional.

oBiectivul anB: 
Asigurarea unor condiţii 
egale de concurenţă pentru 
toţi participanţii pieţei

Concentrarea eforturilor pe măsu-
rile de creare a condiţiilor pentru 
dezvoltarea concurenţei: elaborarea 
criteriilor de evaluare a rezultatelor 
Consiliului Concurenţei în privinţa 
activităţilor antimonopol, pe baza 
efectelor economice la nivelul pieţei 
şi al bunăstării consumatorilor.

Demonopolizarea pieţei interne şi 
eliminarea practicilor anticoncu-
renţiale în tranzacţiile comerciale.
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calificativul 
acorDat

% din numărul de soluţii concrete propuse pentru realizarea 
priorităţilor ANB apreciat cu calificativul corespunzător

Septembrie 2013 octombrie 2012

parţial realizat/
În curs de realizare 28% 24%

fără schimbări 64% 61%

Situaţia s-a înrăutăţit
8% 14%

totAl 100% 100%

pRioRitate nR 2.10
(ANB 2010). Simplificarea procedurii de compensare a datoriilor 
faţă de buget cu supraplata altor impozite, în special în ceea ce 
priveşte administrarea operaţiunilor de import/export, de acope-
rire a tVA de plată cu tVA ce urmează a fi restituită.

Simplificarea procedurii de com-
pensare a datoriilor faţă de buget 
cu supraplata altor impozite, în 
special în ceea ce priveşte admi-
nistrarea operaţiunilor de import/
export, de acoperire a tVA de pla-
tă cu tVA ce urmează a fi restituită

Însă, datorită perioadei scurte de la lansarea noului Program de activitate al Guvernului (mai 2013), 
nu a fost posibilă aprecierea impactului practic al acţiunilor incluse în Program, corespunzătoare prio-
rităţilor ANB. Astfel, concluziile formulate în acest raport se bazează pe aprecierea impactului practic 
al implementării acţiunilor prevăzute în Planurile de acţiuni ale Guvernului pentru anii 2011-2014 şi 
2012-2015, precum şi în alte documente de politici publice, la care am făcut referinţă în metodologia 
elaborării raportului de faţă, prezentată mai sus. 

Măsurat şi ca impact practic resimţit la nivelul mediului de afaceri, nu doar ca nivel de convergenţă 
dintre cele 2 agende (a autorităţilor şi a mediului de afaceri), progresul în implementarea priorităţilor 
ANB 2012-2013 este puțin mai mare în comparaţie cu perioada lansării raportului de monitorizare din 
luna octombrie 2012. Astfel, dintre cele 13 priorităţi generale ale ANB 2012-2013, 5 au fost apreciate ca 
„Parţial realizate/În curs de realizare”, în privinţa a 7 din ele nu a fost înregistrată vreo schimbare, în timp 
ce doar una singură a fost apreciată cu calificativul „Situaţia s-a înrăutăţit” (faţă de respectiv 3, 7 şi 3 acum 
un an ). Detaliat, pe soluţii concrete, situaţia se prezintă în felul următor:

În timp ce în raport cu priorităţile din domeniul fiscal, calificativele acordate la nivel de prioritate nu 
s-au schimbat în comparaţie cu luna octombrie 2012, când a fost lansat raportul de monitorizare, au fost 
înregistrate anumite progrese în privinţa priorităţilor din domeniul vamal. Astfel, datorită modificărilor 
introduse în procedurile de determinare a perioade de tranzit, precum şi oferirii posibilităţii agenţilor eco-
nomici de a prelungi perioada de tranzit în baza cererii în cazul survenirii anumitor evenimente, calificati-
vul acordat priorităţii respective a fost schimbat din „Situaţia s-a înrăutăţit” (acordat în octombrie 2012), în 
„Parţial realizat/În curs de realizare” acum. Asta, deşi,  nu a fost operată aplicarea automată a termenului 
maxim de tranzit prevăzut de legislaţia vamală, aşa cum au solicitat membrii ANB. Însă, faţă de perioada 
formulării priorităţilor ANB 2012-2013, modificările operate reprezintă un progres. La fel, datorită introdu-
cerii posibilităţii de restituire a tVA agenţilor economici care efectuează investiţii capitale în autovehicule 
pentru transportul a minimum 22 de persoane, calificativul acordat priorităţii 10 a fost schimbat din „Situ-
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aţia s-a înrăutăţit” (în octombrie 2012), în „Fără schimbări” acum. Asta, deoarece faţă de perioada lansării 
priorităţilor ANB 2012-2013, de rând cu aceste progrese, au fost înregistrate şi anumite regrese (anularea 
restituirii tVA pentru mijloacele fixe incluse în capitalul statutar). La fel, calificativul pentru prioritatea 12 
a fost schimbat din „Fără schimbări”, acum aproape un an în urmă, în „Parţial realizat/În curs de realizare”, 
datorită unor modificări pozitive în procesul de determinare a valorii mărfurilor în vamă. La fel, a crescut 
numărul soluţiilor individuale apreciate cu calificativul „Parţial realizat/În curs de realizare” şi s-a diminuat 
numărul celor cu calificativul „Situaţia s-a înrăutăţit”, faţă de perioada lansării raportului de monitorizare.

În continuare, este prezentat un sumar al Agendei Naţionale de Business 2012-2013, cu calificativele 
respective acordate pentru fiecare dintre cele 13 priorităţi generale ale ANB, determinate în rezultatul 
evaluării implementării acestora. Sumarul respectiv este urmat de un tabel detaliat pentru soluţiile con-
crete propuse de ANB 2012-2013, corespunzătoare celor 13 priorităţi generale. Acest tabel este urmat, la 
rândul său, de comentarii detaliate pentru fiecare soluţie şi argumentarea calificativului acordat pentru 
gradul de implementare a respectivei soluţii.

Sumarul Agendei Naţionale de Business 2012-2013
domenii priorităţi GRadul de RealizaRe

1. optimizarea procedurilor de raportare obligatorie a 
mediului de afaceri faţă de autorităţile publice, creşterea efi-
cienţei şi rapidităţii procesului şi implementarea sistemelor 
informaţionale eficiente în domeniul urmăririi impozitelor, 
inclusiv a mecanismului electronic de guvernare. Creşterea 
calităţii actelor normative din domeniul administrării fiscale 
şi eliminarea posibilităţii de interpretare arbitrară a acestora.

Parţial realizat/
În curs de realizare

2. Aplicarea prezumţiei de nevinovăţie mediului de afaceri în 
relaţia cu organele de control.

Fără schimbări

3. Excluderea sancţiunilor exagerate în cazul încălcărilor 
neintenţionate şi a lipsei prejudiciilor directe aduse statului.
Introducerea echilibrului între mărimea prejudiciului cauzat 
şi cea a sancţiunii aplicate.

Situaţia s-a înrăutăţit

4. oferirea posibilităţii companiilor de a se înregistra ca plătitori 
de tVA imediat după înregistrare, fără condiţii de plafonare.

Fără schimbări

5. Stimularea importului de tehnologii noi (inclusiv importul 
produselor de tip software), prin reducerea poverii fiscale.

Fără schimbări

6. Stimularea creşterii nivelului de pregătire profesională a 
cadrelor întreprinderilor prin  permiterea deducerii din baza 
impozabilă a cheltuielilor de educaţie şi instruire a personalului.

Fără schimbări

7. Reducerea poverii fiscale pentru activităţile vitale de stimu-
lare a vânzărilor (marketing, publicitate şi promovare, etc.) şi 
de creare a condiţiilor adecvate de lucru pentru angajaţi.

Fără schimbări
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Agenda Naţională de Business 2012-2013 
detaliată pe soluţii concrete propuse

priorităţile 
anB

soluţii 
pRopuse

GRadul de 
RealizaRe

1. optimizarea procedurilor de ra-
portare obligatorie a mediului de 
afaceri faţă de autorităţile publice, 
creşterea eficienţei şi rapidităţii 
procesului şi implementarea sis-
temelor informaţionale eficiente 
în domeniul urmăririi impozitelor, 
inclusiv a mecanismului elec-
tronic de guvernare. Creşterea 
calităţii actelor normative din 
domeniul administrării fiscale şi 
eliminarea posibilităţii de inter-
pretare arbitrară a acestora.

- Asigurarea unei interacţiuni funcţio-
nale între diferite sisteme informaţio-
nale ale organelor de stat 

În curs de 
realizare

- Prezentarea majorităţii rapoartelor în 
formă electronică

Parţial 
realizat

- Elaborarea de către Parlament a unui 
comentariu oficial la Codul Fiscal

Fără 
schimbări

- Realizarea inventarului tuturor actelor 
normative în domeniul administrării 
fiscale şi aducerea acestora în conformi-
tate cu prevederile legilor

Situaţia 
s-a înrăutăţit
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8. Creşterea transparenţei activităţii Serviciului Vamal şi a 
predictibilităţii procedurilor şi plăţilor vamale.

Fără schimbări

9. Simplificarea procedurilor şi reducerea numărului de do-
cumente necesare pentru efectuarea exportului.

Parţial realizat/
În curs de realizare

10. Excluderea obligaţiei de plată a tVA la importul de 
echipamente şi utilaje de producţie. Excluderea obligaţiei de 
plată a taxelor şi tVA la importul pieselor de schimb destina-
te reparaţiilor acoperite de garanţie.

Fără schimbări

11. Aplicarea automată a termenului maxim de tranzit pre-
văzut de legislaţia vamală, modificările fiind permise doar în 
cazuri excepţionale, pe baza prezentării unei motivări în scris.

Parţial realizat/
În curs de realizare

12. Asigurarea transparenţei modului de calculare a valorii în 
vamă a mărfurilor. transferul datoriei de a demonstra inco-
rectitudinea valorii în vamă a mărfurilor de la declarant către 
autoritatea vamală.

Parţial realizat/
În curs de realizare

13. Recunoaşterea certificatelor de conformitate internaţio-
nale emise de către statele cu care RM  a încheiat acorduri de 
recunoaştere mutuală.

Parţial realizat/
În curs de realizare
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2. Aplicarea prezumţiei de 
nevinovăţie mediului de afa-
ceri în relaţiile cu organele de 
control (Inspectoratul fiscal)

- Eliminarea planului privind colecta-
rea veniturilor la buget din amenzi şi 
penalităţi

Fără 
schimbări

- Delimitarea clară a funcţiilor şi pre-
rogativelor organelor însărcinate cu 
funcţii de control fiscal

Fără 
schimbări

- Instituirea mecanismului responsa-
bilităţii personale şi instituţionale a 
funcţionarilor publici;

Fără 
schimbări

- Instituirea normei  potrivit căreia 
vinovăţia agentului economic este 
determinată exclusiv de către instan-
ţa de judecată

Fără 
schimbări

- Instituirea normei  potrivit căreia sarci-
na probaţiunii revine organului fiscal

Fără 
schimbări

3. Excluderea sancţiunilor 
exagerate, atunci când nu se 
confirmă intenţia încălcării 
legii şi existenţa unor prejudicii 
directe aduse statului. Introdu-
cerea echilibrului dintre mări-
mea prejudiciului adus şi cea a 
sancţiunii aplicate

- Reducerea numărului de sancţiuni 
(sau valorii sancţiunilor aplicate)

Situaţia s-a 
înrăutăţit

- Introducerea normei care stabileşte 
legătura de cauzalitate dintre intenţie şi 
sancţiunea aplicată, precum şi echili-
brul dintre mărimea prejudiciului şi a 
sancţiunii aplicate

Situaţia s-a 
înrăutăţit

- Introducerea normei privind aplicarea 
sancţiunilor doar de către instanţa de 
judecată

Fără 
schimbări

4. oferirea posibilităţii compani-
ilor de a se înregistra ca plătitori 
de tVA imediat după înregistra-
re, fără condiţii de plafonare

- Eliminarea plafonului înregistrării be-
nevole în calitate de plătitor de tVA

Fără 
schimbări

5. Stimularea importului de 
tehnologii noi, inclusiv produse 
de tip software, prin reducerea 
poverii fiscale.

- tratarea în scopuri fiscale a tehnolo-
giilor noi ca mărfuri şi neimpozitarea 
importului lor cu impozitul pe venit la 
sursa de plată

Fără 
schimbări

- Eliminarea din categoria de royalty 
(redevenţă) în Codul fiscal a remune-
raţiei pentru achiziţiile de software 
destinate exclusiv operării respectivu-
lui software, precum şi a remuneraţiei 
pentru achiziţia în întregime a dreptu-
rilor de autor asupra unui software

Fără 
schimbări
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6. Stimularea creşterii nivelului 
de pregătire profesională a 
cadrelor întreprinderilor prin  
permiterea deducerii din baza 
impozabilă a cheltuielilor de 
educaţie şi instruire a persona-
lului

- Includerea în Codul Fiscal a normelor  
privind deductibilitatea cheltuielilor edu-
caţionale şi de instruire a personalului

Fără 
schimbări

- Eliminarea prevederilor actuale privind 
impozitarea persoanelor fizice pentru 
cheltuielile respective suportate de patron

Fără 
schimbări

7. Reducerea poverii fiscale 
pentru activităţile vitale de sti-
mulare a vânzărilor (marketing, 
publicitate, promovarea vânză-
rilor, etc.) şi de creare a condi-
ţiilor adecvate de lucru pentru 
angajaţii întreprinderilor.

- Eliminarea tVA pentru cheltuielile de 
promovare a vânzărilor (art. 99 şi 95 
(alin. (2, lit. c), CF)

Fără 
schimbări

- Eliminarea tVA  pentru cheltuielile de 
creare a condiţiilor adecvate de lucru 
(art. 99, CF)

Fără 
schimbări

- Acordarea dreptului de a hotărî care 
cheltuieli sunt necesare şi ordinare ex-
clusiv agentului economic (modificarea 
art. 24(alin. 1), CF)

Fără 
schimbări

- Includerea în Codul Fiscal a normei 
privind deductibilitatea cheltuielilor 
pentru crearea condiţiilor adecvate de 
lucru pentru angajaţi

Fără 
schimbări

8. Creşterea transparenţei activi-
tăţii Serviciului Vamal şi a predicti-
bilităţii procedurilor vamale, astfel 
încât agenţii economici să poată 
prevedea pe cont propriu sumele 
care urmează a fi achitate pentru 
procedurile de import-export, do-
cumentele pe care vor fi obligaţi 
să le prezinte, precum şi durata şi 
consecutivitatea procedurilor.

- Inventarierea tuturor actelor care 
reglementează procedurile vamale (re-
alizarea Ghilotinei actelor normative 
şi sub-normative care reglementează 
procedurile vamale)

Fără 
schimbări

- Excluderea cazurilor de aplicare a 
actelor normative cu caracter intern 
ale Serviciului Vamal

Fără 
schimbări

9. Simplificarea procedurilor 
şi reducerea numărului de 
documente necesare pentru 
efectuarea exportului.

- Reducerea volumului documentaţiei 
şi simplificarea maximală a proceduri-
lor pentru derularea exportului

Parţial 
realizat

- Perfecţionarea procedurilor de control 
prin simplificarea şi armonizarea aces-
tora, precum şi prin îmbunătăţirea bazei 
tehnice şi prin implementarea tehnolo-
giilor moderne de scanare şi control

Parţial 
realizat

- Eficientizarea coordonării între diferi-
tele servicii de control, transport, etc., 
de pe ambele părţi ale frontierei

Parţial 
realizat
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- Aplicarea principiului ghişeului unic şi 
utilizarea repetată a documentelor şi date-
lor prezentate de către agenţii economici 
anterior Serviciului Vamal şi altor instituţii, 
prin intermediul unei reţele interconectate

Fără 
schimbări

- Adoptarea unor reglementări normative 
detaliate şi clare care să prevadă lista măr-
furilor faţă de care sa fie aplicate procedu-
rile vamale simplificate şi să reglementeze 
clar şi detaliat procedurile simplificate de 
vămuire, care urmează a fi aplicate

Fără 
schimbări

- transferul controalelor vamale de la 
frontieră la punctele interne şi de desti-
naţie pentru reducerea presiunii asupra 
frontierelor

Fără 
schimbări

10. Excluderea obligaţiei de plată 
a tVA la importul de echipamen-
te şi utilaje de producţie. toate 
echipamentele şi utilajele utilizate 
în procesul de producţie a bu-
nurilor şi de prestare a serviciilor 
trebuie considerate echipament 
tehnic şi tratate corespunzător 
din punct de vedere al excluderii 
de la plata tVA la import. Exclude-
rea obligaţiei de plată a taxelor de 
import şi tVA la importul pieselor 
de schimb destinate serviciilor 
prestate pe baza garanţiei

- Eliminarea tVA la importul de echipa-
mente şi utilaje de producţie (presta-
rea serviciilor)

Fără 
schimbări

- Eliminarea tVA şi a taxelor vamale la 
importul pieselor de schimb destinate 
serviciilor prestate pe baza garanţiei

Fără 
schimbări

11. Aplicarea automată a 
termenului maxim de tranzit 
prevăzut de legislaţia vamală, 
cu modificări doar în cazurile 
excepţionale, pe baza unei 
motivări în scris

- Excluderea practicilor de modificare 
nemotivată de către colaboratorii Vămii a 
termenului de tranzit, în sensul micşorării 
acestuia

Parţial 
realizat

- Ajustarea termenului de tranzit pentru 
diferite categorii de transport, luând în con-
sideraţie modul/modurile de transportare 
şi realităţile impuse de starea infrastructurii

Parţial 
realizat

- Modificarea art. 42 din Codul Vamal, alin. 
2, care va avea următorul conţinut: „timpul 
tranzitului este de până la 8 zile de la data 
trecerii frontierei vamale. El poate fi micşo-
rat de către organul vamal doar în condiţii 
excepţionale, printr-o decizie motivată, eli-
berată persoanei ce beneficiază de tranzit”.

Fără 
schimbări
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12. Asigurarea transparenţei 
modului de calculare a valorii 
în vamă a mărfurilor. transferul 
poverii de demonstrare a in-
corectitudinii valorii în vamă a 
mărfurilor de la declarant către 
autoritatea vamală

Modul de selectare a metodei de de-
terminare a valorii mărfurilor în vamă, 
procedurile propriu-zise de calcul 
trebuie sa fie transparente, clare şi la 
îndemâna agentului economic, astfel 
încât acesta să poată calcula singur şi 
în prealabil valoarea în vamă

Parţial 
realizat

Asigurarea respectării prevederilor 
actuale ale Codului Vamal privind va-
loarea în vamă a mărfurilor: aplicarea 
doar a metodei „valoarea tranzacţiei”, 
în baza documentelor probatoare. În 
cazul dezacordului Serviciului Vamal 
cu valoarea mărfii confirmată docu-
mentar, povara demonstrării trebuie 
sa fie asumată de către organul re-
spectiv, nu de către agentul economic

Parţial 
realizat

13. Recunoaşterea certificate-
lor de conformitate internaţi-
onale emise de către statele 
cu care Republica Moldova  a 
încheiat acorduri de recunoaş-
tere mutuală

Aderarea R. Moldova la tratatele inter-
naţionale de recunoaştere a certificate-
lor de conformitate, în calitate de mem-
bru deplin şi recunoaşterea mutuală a 
acestor certificate pe teritoriul ţării

Parţial 
realizat

Stabilirea unor mecanisme aplicabile de 
certificare în cazurile în care organizaţiile 
de standardizare nu dispun de echipa-
ment de testare necesar sau personal 
calificat pentru efectuarea certificării

Fără 
schimbări

Stabilirea unor termene şi practici 
adecvate pentru trecerea procedurii 
de standardizare şi excluderea sanc-
ţionării agenţilor economici pentru 
păstrarea bunurilor pe perioada pro-
cedurii de certificare a acestora

Parţial 
realizat
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pRioRitatea 1. 
optimizarea procedurilor de raportare obligatorie a mediului de afaceri faţă de autorităţile pu-
blice, creşterea eficienţei şi rapidităţii procesului şi implementarea sistemelor informaţionale efi-
ciente în domeniul urmăririi impozitelor, inclusiv a mecanismului electronic de guvernare. creş-
terea calităţii actelor normative din domeniul administrării fiscale şi eliminarea posibilităţii de 
interpretare arbitrară a acestora.

SOluţIA 1:  Asigurarea interconexiunii între sistemele informaţionale ale diferitor 
organe de stat și implementarea mecanismelor electronice de raportare.

Cu privire la prioritatea respectivă, am identificat anumite acţiuni prevăzute în Planul de acţiuni al Guver-
nului pentru anii 2012-2015, care prevede „Aplicarea conceptului ghişeului unic pe scară largă la toate nivelurile; 
implementarea principiului de ghişeu unic pentru raportarea statistică şi financiară, pentru acordarea autorizaţiilor 
şi serviciilor la nivel de administraţie publică centrală şi locală, precum şi pentru efectuarea operaţiilor de import-
export şi identificarea domeniilor noi în care pot fi create ghişee unice”. Deşi, Planul prevedea extinderea reţelei 
de ghişee unice locale până la sfârşitul anului 2012, până în prezent au fost identificate doar domeniile şi au-
torităţile responsabile pentru crearea ghişeelor unice şi elaborat proiectul de hotărâre de Guvern „Cu privire 
la măsurile de realizare a Legii nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea 
activităţii de întreprinzător”. Şi noul Program de activitate al Guvernului, prezentat în luna mai a anului cu-
rent prevede: „Simplificarea administrării fiscale prin introducerea tehnologiilor informaţionale, „one stop shops”, 
atragerea mai activă a sistemului bancar şi instrumentelor financiare relevante de plată, precum şi consolidarea 
capacităţilor instituţionale ale organelor vamale şi fiscale”. Cu toate acestea, Ministerul Finanţelor a propus eli-
minarea din planurile sale a acţiunii de „Instituire a ghişeului unic de recepţie a rapoartelor fiscale şi deservire a 
contribuabililor”, astfel că aceasta, cel mai probabil, nu se va mai regăsi în Planul de acţiuni al Guvernului. Şi asta, 
deoarece,după introducerea obligatorie de la 01.01.2013 a dărilor de seamă fiscale,prin intermediul serviciului 
de raportare electronică, Ministerul Finanţelor constată că acţiunea respectivă nu mai este una actuală.

Şi reprezentanţii ANB au apreciat lipsa progresului practic în implementarea mecanismului ghişeului unic 
pentru majoritatea domeniilor de interacţiune ale businessului cu organele de stat. Astfel, pentru obţinerea 
oricărui document permisiv sau autorizaţie, se solicită originalul certificatului de înregistrare de la Camera Înre-
gistrării de Stat, alte documente de la IFPS, CNAS (certificatele de salarii pentru pensionari), Serviciul Vamal, etc. 
La fel, şi la înregistrarea întreprinderii sau la modificarea datelor de înregistrare (fondatori, mărimea capitalului 
statutar, schimbarea adresei juridice, etc.), Deşi,la nivel normativ este declarată înregistrarea în cadrul ghişeului 
unic, de fapt, agenţii economici sunt nevoiţi să se adreseze la mai multe instanţe cu aceleaşi documente. În 
plus, pentru astfel de operaţiuni sunt prevăzuţi termeni de înregistrare, cu aplicarea sancţiunilor şi amenzilor 
pentru depăşirea acestora.

Anumite progrese au fost semnalate în privinţa stabilirii interconexiunii dintre Registrul de Stat al Întreprin-
derilor şi Camera de Licenţiere.  La fel, în data de 5 octombrie 2012, Parlamentul a operat amendamentele la 
legile în vigoare privind activitatea antreprenorială în Moldova. Prin unul dintre amendamente, certificatul de 
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înregistrare a fost exclus din lista documentelor necesare pornirii unei afaceri proprii. De asemenea, la capitolul 
progrese, putem menţiona că la începutul anului curent au fost puse în circulaţie două sisteme electronice de 
raportare la Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Casa Naţională de Asigurări Sociale: e-CNAM şi 
e-CNAS. Acestea sunt accesibile prin portalul unic al serviciilor publice: servicii.gov.md sau direct prin Sistemul 
Informaţional “e-Raportare”: www.raportare.md. Astfel, agenţii economici pot transmite rapoarte la CNAM şi 
CNAS prin Internet, economisind timp şi beneficiind de o procedură simplificată de prezentare a acestora.

De asemenea, s-au înregistrat anumite progrese în implementarea serviciului „Declaraţia electronică”. Din 
01.01.2012, raportările fiscale ale agenţilor economici, plătitori de tVA, din municipiile Chişinău, Bălţi şi Comrat, 
se prezintă în mod obligatoriu prin intermediul SIA „Declaraţie electronică”. Iar de la 1 ianuarie 2013, toţi agenţii 
economici din ţară, plătitori de tVA, depun rapoartele fiscale doar prin intermediul Serviciului de raportare a 
Declaraţiei fiscale electronice. Până la sfârşitul anului 2012, peste 21 mii de agenţi economici au fost conec-
taţi la serviciul online de raportare fiscală, numărul declaraţiilor prezentate de aceştia constituind 42,11% din 
totalul declaraţiilor fiscale prezentate pe parcursul anului 2012. La jumătatea anului curent, aproape 27 mii 
de contribuabili erau conectaţi la acest serviciu, iar numărul declaraţiilor electronice prezentate de aceştia a 
constituit 48,91% din numărul total al declaraţiilor fiscale din această perioadă. Planul de acţiuni al Guvernului 
prevede ca 60% din declaraţiile fiscale să fie prezentate prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică” 
până în trimestrul I, 2014.

totodată, responsabilii Centrului de Guvernare Electronică (CGE) au dat asigurări că Serviciul e-Factura 
Fiscală va fi disponibil din luna octombrie 2013. Prin acest serviciu se intenţionează ca facturile fiscale să fie 
eliberate şi luate în evidenţă în format electronic. În acest sens, SFS intenţionează să lanseze în regim pilot ser-
viciul „e-Factura”. Prin intermediul serviciului „e-Factura”, agenţii economici vor putea emite şi expedia facturile 
(pentru livrările neimpozabile cu tVA) sau facturile fiscale fără necesitatea de a le comanda la Serviciul Fiscal 
de Stat, soluţionând astfel problema cozilor interminabile la ghişee. totodată, serviciul „e-Factura” va efectua 
validarea conţinutului facturilor electronice. Reprezentanţii mediului de afaceri aşteaptă ca serviciul „e-Factura” 
să soluţioneze încă o problemă, pe larg dezbătută în cadrul discuţiilor publice organizate de ANB. 

Astfel, în conformitate cu art. 1181 din Codul Fiscal, introdus prin Legea nr.267 din 23.12.2011, în vigoare 
din 13.01.2012, ulterior modificat prin Legea nr.178 din 11.07.2012, în vigoare din 01.07.2012, furnizorul de 
mărfuri/servicii era obligat să înregistreze factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor 
fiscale în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării (pentru subiecţii impunerii cu tVA deserviţi de In-
spectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării), în cazul în care totalul 
valorii impozabile a livrării impozabile cu tVA depăşea suma de 100000 lei (începând cu 1 iulie 2012), de 50000 
lei (începând cu 1 ianuarie 2013), de 10000 lei (începând cu 1 ianuarie 2014). Introducerea acestor prevederi în 
Codul fiscal a creat o povară administrativă suplimentară pentru mediul de business, a complicat şi denaturat 
întregul mecanism de funcţionare şi administrare a tVA. Astfel, din cauza restricţiilor respective de ordin admi-
nistrativ, agenţii economici puteau trece în cont suma tVA achitată doar după înregistrarea facturii fiscale de 
către furnizor. În cazul în care furnizorul din anumite motive nu înregistra factura fiscală în Registrul respectiv, 
cumpărătorul era lipsit de dreptul de a trece în cont suma tVA achitată, iar furnizorul era amendat cu 3600 lei. 

Deseori, povara financiară pe care o suportau cumpărătorii era mai mare decât cea suportată de furni-
zor, deoarece în multe cazuri sumele trecerii în cont a tVA de către cumpărător depăşeau mărimea sancţiunii 
stabilite pentru furnizor. Ulterior, printr-un proiect de lege votat în luna iulie a anului curent (în vigoare din 
09.08.2013), s-a permis trecerea în cont de către cumpărător a sumelor tVA achitate, chiar şi în cazul în care 
furnizorul nu înregistrează sau înregistrează cu întârziere facturile fiscale în Registrul electronic. În acelaşi con-
text, au fost eliminate pragurile de 10 mii şi 50 mii lei pentru înregistrarea obligatorie a livrărilor în Registrul 
electronic. Membrii ANB notează că deşi noile modificări vor redresa, în parte, unele probleme cu care se con-
fruntă agenţii economici, în esenţă, nu se va schimba situaţia creată odată cu instituirea „Registrului general 
electronic al facturilor fiscale”. Astfel, introducerea Registrului general electronic al facturilor fiscale nicidecum 
nu constituie o metodă de luptă a statului cu corupţia, firmele fantomă şi economia tenebră, aşa cum se pare 
că ar fi raţionamentul său, ci, dimpotrivă afectează agenţii economici, care îşi desfăşoară activitatea în mod le-
gal şi transparent. Mai mult ca atât, aceşti agenţi economici îndeplinesc practic unele funcţii care, în mod firesc, 
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ar trebui să fie în responsabilitatea organelor fiscale ale statului. Această situaţie nicidecum nu se poate încadra 
în priorităţile statului de eliminare a barierelor administrative din calea businessului. 

Mai mult ca atât, termenul de 10 zile lăsat în vigoare conform ultimelor modificări, pentru înregistrarea fac-
turilor fiscale, pune în impas anumite companii, care, din motive obiective şi datorită specificului domeniilor 
de activitate, nu se pot conforma acestor cerinţe legale. Spre exemplu, agenţii transportatori care efectuează 
transporturi internaţionale combinate, utilizând diferite moduri de transport (terestru, naval, feroviar, aerian), 
uneori nu au posibilitatea de a respecta termenul prevăzut. totodată, pentru nerespectarea termenului de 
înregistrare a facturilor fiscale, agenţii economici riscă să fie pasibili de amendă în valoare de 3600 lei pentru 
fiecare factură fiscală neînregistrată la timp. Plus la aceasta, companiile respective riscă întreaga sumă tVA 
trecută în cont pentru fiecare factură fiscală. o altă problemă o reprezintă pragul de înregistrare a facturilor 
fiscale, care, la fel, împovărează businessul cu eforturi administrative suplimentare. 

În concluzie, ANB a constatat că modificările recente la legea nr. 209 din 20.05.2013, sunt soluții temporare 
oferite de autorități la problemelor create artificial chiar de către acestea, pentru ca ulterior să vină cu soluţii 
parţiale de remediere. Prioritar, în opina  ANB, este revizuirea art.1181 din Codul fiscal şi eliminarea conceptu-
lui de Registru general electronic al facturilor fiscale, precum şi a formularelor de strictă evidenţă a facturilor 
fiscale, după exemplul statelor europene şi introducerea facturilor fiscale electronice. În acest sens, sperăm că 
lansarea în viitor a serviciului „e-Factura” va soluţiona problemele menţionate.

Menţionăm, de asemenea, că noul Program de activitate al Guvernului prevede „Simplificarea procedurii 
de compensare a datoriilor faţă de buget cu supraplata altor impozite, în special în ceea ce priveşte administrarea 
operaţiunilor de import/export, de acoperire a TVA de plată cu TVA ce urmează a fi restituită”, ceea ce reprezintă o 
prioritate a ANB din anul2010 şi urmează a fi monitorizată în continuare pentru aprecierea modului în care va 
fi implementată şi a rezultatelor concrete înregistrate. 

Cu toate că în privinţa eficientizării interconexiunii dintre diferite organe ale statului, instituirii mecanismu-
lui ghişeului unic în procesul de eliberare a actelor permisive şi autorizaţiilor, a raportării electronice, membrii 
ANB şi-au exprimat mari rezerve şi au atenționat asupra unor disfuncţionalităţi majore pentru domeniile care 
ar fi trebuit să aplice deja asemenea mecanisme, implementarea acestei soluţii a fost apreciată cu calificativul 
„ Realizat parţial/În curs de realizare” datorită evoluţiilor menţionate mai sus, care reprezintă totuşi un progres 
faţă de situaţia de acum doi ani în urmă.

SOluţIA 2: Elaborarea unui comentariu  (interpretare) oficial la Codul Fiscal 
și adoptarea acestuia de către Parlament.  Acest document va descrie detaliat 
interpretarea prevederilor Codului Fiscal, astfel încât să nu permită 
interpretarea arbitrară a acestuia.

În privinţa soluţiei respective propuse de ANB, nu s-a constatat vreun progres.  Asta, deşi în luna 
decembrie a anului trecut, Parlamentul a discutat un proiect de lege cu privire la interpretarea legisla-
ţiei fiscale pentru contribuabili, care propunea aşa-numita soluţie fiscală individuală anticipată. Potrivit 
prevederilor acestei soluţii, dacă un contribuabil ar fi avut dubii privind interpretarea legislaţiei fiscale 
sau vamale cu referire la o anumită situaţie sau tranzacţie, acesta s-ar fi putut adresa organului respec-
tiv, care,după studierea cazului, în conlucrare cu contribuabilul, ar fi remis ulterior, o scrisoare cu putere 
de lege sau puterea unui contract pentru situaţia respectivă. După cum au sesizat de nenumărate ori 
şi reprezentanţii ANB (inclusiv în Agenda 2012-2013), şi autorul proiectului respectiv, Andrian Candu, a 
menţionat în nota de fundamentare că, deşi legislaţia trebuie implementată în folosul contribuabililor, 
acest lucru nu se aplică în practică. Potrivit deputatului (lucru menţionat şi de noi şi în fundamentarea 
priorităţilor ANB 2012-2013), în prezent, asemenea situaţii se gestionează prin scrisori. Doar în 2011 au 
fost înregistrate aproximativ 1400 de asemenea scrisori. Însă, aproape jumătate din răspunsurile autori-
tăţilor fiscale nu făceau altceva decât să citeze legea. Până la urmă, însă, acest proiect nu a fost adoptat. 
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ANB şi-a expus opinia la momentul lansării acestui proiect de lege şi această opinie rămâne în con-
tinuare valabilă. Conform acesteia, asemenea soluţii reprezintă jumătăţi de măsură care nu sunt în mă-
sură să rezolve problema interpretării arbitrare a legislaţiei şi normelor fiscale de către autorităţile de 
administrare fiscală. Pentru a rezolva definitiv această problemă, este necesară adoptarea unui nou Cod 
Fiscal, care să nu lase loc de interpretări echivoce sau arbitrare. De asemenea, trebuie respectată şi asi-
gurată aplicarea în practică a prevederilor Codului Fiscal (de ex., art. 11), care prevede soluţii pentru 
asemenea situaţii. Acestea însă, sunt ignorate de organele statului în procesul de administrare fiscală.

SOluţIA 3: Inventarierea tuturor actelor normative subordonate legilor, 
inclusiv Hotărâri de Guvern, Ordine, instrucţiuni, regulamente, scrisori, etc.
 din domeniul impozitării și administrării fiscale și aducerea acestora în 
concordanţă deplină cu prevederile legale.

În raport cu soluţia respectivă, reprezentanţii ANB au constatat înrăutăţirea situaţiei. Aceştia au re-
marcat în ultimul timp o calitate redusă a actelor legislative. În schimb, a crescut numărul actelor sub-
normative, care, în aparență, sunt elaborate pentru a asigura implementarea normelor legislative, dar 
de fapt, le distorsionează şi le înlocuiesc. o posibilă cauză a diminuării calităţii actelor legislative ar putea 
fi faptul că iniţiativele deputaţilor nu trec prin procesul de „Ghilotină”. oportunităţile de intervenţie a 
societăţii civile şi a asociaţiilor de afaceri în această privinţă se vor reduce însă şi mai mult, dacă Parla-
mentul va vota proiectul de lege avizat pozitiv de către Guvern în data de 03 iulie 2013, care prevede 
că şedinţele de Guvern nu vor mai fi transmise în direct. De asemenea, după cum am menţionat şi în ra-
portul precedent, adoptarea multor acte normative se face în continuare cu încălcarea legislaţiei privind 
transparenţa în procesul decizional, acestea nefiind supuse consultării publice sau unei analize a im-
pactului. Chiar şi atunci când consultările au loc, se constată caracterul formal al multora dintre acestea.

totodată, menţionăm că noul Program de activitate al Guvernului îşi propune la compartimentul II d „Po-
litica bugetar-fiscală și gestionarea finanţelor publice” „Inventarierea tuturor actelor normative şi sub-norma-
tive din domeniul administrării fiscale şi aducerea lor în conformitate cu prevederile legilor”, măsură inspirată, se 
pare, din Agenda ANB. Aşa cum în rezultatul monitorizării nu am identificat până în prezent careva acţiuni 
practice în privinţa acestei priorităţi, odată cu includerea acesteia în noul Program de activitate al Guvernului, 
ANB va fi nevoită să se axeze pe monitorizarea implementării practice a prevederii respective din Program.

pRioRitatea 2. 
Aplicarea prezumţiei de nevinovăţie mediului de afaceri în relaţia cu organele de control

SOluţIA 1: Delimitarea clară a funcţiilor și prerogativelor organelor cu funcţii 
de control și eliminarea vidurilor legislative ce permit funcţionarilor publici 
să interpreteze în mod arbitrar actul normativ. Stabilirea vinovăţiei sau 
nevinovăţiei agentului economic exclusiv de către instanţa de judecată. 
Transferul sarcinii probaţiunii de la agentul economic către instituţiile publice.

Reprezentanţii mediului de afaceri din cadrul ANB constată lipsa oricărui progres în privinţa acestei 
soluţii. Constatăm, ca şi în raportul precedent, că, deşi, a fost adoptată Legea nr. 131 din 08.06.2012 pri-
vind controlul asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul oficial Nr. 181-184 din 31.08.2012), potrivit 
căreia competenţele controlorilor, dreptul acestora de a efectua controlul, de a constata o încălcare a 
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normelor legislative şi de a aplica o sancţiune, pot fi recunoscute doar în baza unui act normativ publi-
cat în Monitorul oficial al Republicii Moldova şi intrat în vigoare în mod corespunzător, dispoziţiile aces-
tei Legi nu se aplică controalelor efectuate în domeniile fiscal şi vamal. Însă, din aceste două domenii 
vin cele mai multe obiecţii legate de controalele de stat. Astfel, legea amintită nu rezolvă problema în 
privinţa controalelor, formulată de reprezentanţii ANB. Mai mult ca atât, nici autorii legii şi nici Parla-
mentul, în final, nu au ţinut cont de obiecţiile şi recomandările societăţii civile, inclusiv cele ale ANB, fapt 
ce poate conduce în final la eficienţa redusă a acestei legi chiar şi în domeniile în care aceasta se aplică.

Deşi, noul Program de activitate al Guvernului prevede acţiunea de „Asigurarea intervenţiilor adecva-
te (ale autorităţilor fiscale) în cadrul de reglementare a afacerii şi tratarea corectă şi egală a tuturor întreprin-
derilor”, mediul de afaceri îşi exprimă rezervele faţă de realizarea practică a acestui deziderat, aşa cum 
nici până în prezent, în ciuda normelor legale în vigoare (de ex., art. 11 din Codul Fiscal) acesta nu se 
aplică, lucru recunoscut chiar de către reprezentanţii autorităţilor publice (vezi exemplul notei de funda-
mentare la proiectul de lege privind „soluţia fiscală individuală anticipată” de mai sus).

Mai mult ca atât, au fost adoptate prevederi noi privind transmiterea cazului în judecată numai prin in-
termediul avocatului, ceea ce practic a lipsit mulţi agenţi economici de posibilitatea de a se apăra în jude-
cată atunci când juristul acestora nu are statut de avocat. Asta deoarece, mai ales în cazul întreprinderilor 
mici, serviciile de avocaţi sunt prea scumpe pentru ca multe din aceste companii să şi le poată permite.

SOluţIA 2: Implementarea unui mecanism de responsabilitate personală și 
instituţională a funcţionarilor publici și a instituţiilor publice faţă de acţiunile 
întreprinse.

Nici în privinţa acestei soluţii nu a fost înregistrat vreun progres. Reprezentanţii ANB menţionează că func-
ţionarii de stat nu poartă în continuare răspundere pentru acţiunile abuzive sau neconforme cu legislaţia în 
privinţa agenţilor economici. Având însă în vedere faptul că legile sunt deseori subminate prin intermediul ac-
telor sub-normative (instrucţiuni, regulamente interne ), care au drept scop majorarea încasărilor la buget din 
amenzi şi penalităţi, funcţionarii publici sunt stimulaţi să interpreteze legea în conformitate cu astfel de acte şi 
nu în folosul contribuabilului, după cum prevede legislaţia fiscală. Situaţia este agravată de faptul că instituţiile 
judecătoreşti nu funcţionează eficient. După cum au menţionat unii membri ai ANB, „Cazurile unice de câş-
tig în folosul agenţilor economici sunt o dovadă de excepţie care confirmă faptul că Femida nu este cu ochii 
închişi, dar are cântar cu balanţe prelucrate”.Anumite progrese s-au înregistrat doar în privinţa controalelor 
fiscale. Dar asta se referă mai ales la controalele planificate, în timp ce în privinţa controalelor operaţionale situ-
aţia nu s-a schimbat semnificativ. Conform datelor Ministerului Finanţelor, în anul 2012, numărul controalelor 
fiscale s-a redus cu 11,6%, iar al celor planificate efectuate prin metoda verificării totale – cu 45%. Asta în timp 
ce în anii precedenţi numărul controalelor a crescut continuu (cu 5,7%, în 2010 şi cu 7,5%, în 2011). Menţionăm 
că PAG 2012-2015 prevedea reducerea numărului controalelor planificate efectuate cu 2-3% anual.

SOluţIA 3: Excluderea practicii de planificare în bugetul de stat a veniturilor 
din amenzi și alte sancţiuni pecuniare.

La fel ca în raportul precedent, în privinţa propunerii respective nu am constatat careva progrese 
practice, veniturile din amenzi şi penalităţi aplicate agenţilor economici fiind în continuare parte a pla-
nurilor bugetare. Planul privind colectarea veniturilor la buget din amenzi şi penalităţi nu doar că nu a 
fost eliminat, ci se raportează constant despre supra-îndeplinirea acestuia. Astfel, în timp ce veniturile 
totale la bugetul public naţional în anul 2012 au fost colectate în proporţie de 98,0%, planul privind 
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colectarea veniturilor din amenzi şi sancţiuni administrative a fost îndeplinit în proporţie de 114,8%, 
sau la nivel de 131,2% faţă de anul 2011. În primele 6 luni ale anului 2013 au fost colectate venituri din 
amenzi şi sancţiuni administrative la nivel de 128,0% faţă de nivelul prevăzut sau la nivel de 119,6% faţă 
de perioada respectivă a anului 2012. În aşa fel, constatăm în continuare o distorsionare a funcţiei amen-
zilor – de la rolul de educare în direcţia disciplinei fiscale, amenzile au devenit un instrument important 
de completare a veniturilor bugetului, în pofida faptului că acest lucru conduce la creşterea neîncrederii 
faţă de organele administrării fiscale şi favorizează crearea unui climat de afaceri neprietenos şi neatrac-
tiv, exact invers obiectivelor declarate ale politicilor autorităţilor publice în domeniu.

Cu toate acestea, cel puţin la nivel de intenţii constatăm un oarecare progres în privinţa acestei solu-
ţii. Astfel, noul Program de activitate al Guvernului prevede acţiunea de „Excludere din politica bugetară 
a statului a articolului privind veniturile bugetare rezultate din amenzi şi alte sancţiuni aplicate businessului 
pentru nerespectarea legislaţiei fiscale şi vamale, atât la nivel de prognoze bugetare, cât şi la nivel de planuri 
bugetare”. Această acţiune, se pare, a fost inspirată tot din rândul priorităţilor ANB. Însă, deoarece pro-
gresul în realizarea priorităţilor ANB a fost apreciat în baza impactului practic la nivelul mediului de afa-
ceri, calificativul acordat acestei soluţii propuse este: „Fără schimbări”. În continuare, acţiunea respectivă 
din noul Program de activitate al Guvernului urmează a fi monitorizată pentru stabilirea progresului în 
implementarea acesteia.

prioritatea 3.
excluderea sancţiunilor exagerate, atunci când nu se confirmă intenţia încălcării legii şi existenţa 
unor prejudicii directe aduse statului, precum şi introducerea echilibrului între mărimea prejudi-
ciului adus şi cea a sancţiunii aplicate.

SOluţIA 1: Scutirea de amenzi și penalităţi, în cazul când încălcările depistate 
au fost făcute fără intenţie și nu au adus prejudicii directe statului. Stabilirea 
mărimii sancţiunii în funcţie de gravitatea încălcării și valoarea prejudiciului 
direct cauzat bugetului. Aplicarea sancţiunilor doar de către instanţa de judecată.

Ca şi în raportul precedent de monitorizare a implementării priorităţilor ANB, din octombrie 2012, ca-
lificativul acordat în privinţa priorităţii respective este „Situaţia s-a înrăutăţit”, datorită majorării sancţiunile 
pentru neutilizarea casei fiscale şi aparatelor de control şi neeliberarea biletelor de călătorie cu până la 10 
000 lei pentru prima încălcare, 25 000 lei pentru a doua încălcare şi 50 000 lei pentru încălcările ulterioare 
(art. 254 CF), menţionată şi în raportul precedent. La fel, persistă  lipsa unui echilibru între gravitatea încăl-
cărilor şi mărimea sancţiunilor aplicate şi a prejudiciului direct adus statului. De asemenea, s-a menţinut şi 
tendinţa de majorare a numărului şi valorii sancţiunilor aplicate de organele fiscale. Astfel, valoarea sancţi-
unilor calculate de SFS a crescut de la 256,4 mil. lei, în 2011, la 344,7 mil. lei, în 2012, sau cu 34,4% mai mult. 
Acest fapt denotă că amenzile sunt utilizate în prezent mai mult ca un instrument de colectare a veniturilor 
suplimentare la buget decât ca o măsură de prevenire a încălcărilor fiscale. Deşi, la nivelul politicilor publice 
în vigoare nu am regăsit vreun progres în privinţa priorităţii respective, am identificat careva intenţii decla-
rate de a schimba situaţia respectivă cel puţin în privinţa businessului mic. Astfel, conform şefului IFPS, Ion 
Prisăcaru, a fost elaborat un proiect de lege care urmează a fi promovat în Guvern şi Parlament, care prevede 
micşorarea amenzilor pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, aplicate agenţilor economici reprezentanţi ai 
segmentului businessului mic. totodată, conform şefului IFPS, este necesar un echilibru între mărimea sanc-
ţiunii şi încălcarea legislaţiei fiscale depistate, precum şi a prejudiciului adus bugetului, ceea ce corespunde 
soluţiei propuse de ANB. În continuarea monitorizării pe viitor a priorităţilor ANB, vom urmări soarta pro-
iectului respectiv de lege, pentru a ne asigura de aprobarea şi implementarea reală a intenţiilor declarate. 
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pRioRitatea 4.
oferirea posibilităţii companiilor de a se înregistra ca plătitori de tVA imediat după 
înregistrare, fără condiţii de plafonare.

SOluţIA 1: Subiecţii economici trebuie să aibă posibilitate să se înregistreze 
ca plătitori de TVA  benevol și în orice moment, fără condiţii suplimentare și 
numai în baza cererii prezentate la inspectoratele fiscale teritoriale.

După cum am constatat şi în luna octombrie 2012, în privinţa priorităţii respective nu a fost înregistrat un 
progres. Articolul 112 al CF prevede în continuare pragul de 100 mii de lei livrări impozabile de mărfuri şi servi-
cii într-o perioadă de 12 luni, pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor de tVA. Ca şi în raportul pre-
cedent, membrii ANB reiterează şi cu această ocazie că pragul de 100 mii de lei pentru înregistrare benevolă nu 
constituie o barieră pentru contribuabilii care activează ilegal, contrar argumentelor pentru păstrarea acestui 
prag, însă, reprezintă un obstacol pentru întreprinderile noi sau pentru întreprinderile mici şi micro, deoarece 
acestea sunt mai puţin competitive pe piaţa en-gros. În plus, prin această barieră artificială, se încalcă principiul 
echităţii fiscale. o astfel de politică fiscală este îndreptată spre descurajarea sectorului întreprinderilor mici şi 
micro, spre protejarea intereselor întreprinderilor mari, inclusiv ale întreprinderilor monopoliste. De asemenea, 
această prevedere descurajează iniţiativa populaţiei şi a investitorilor de a deschide noi întreprinderi.

Concomitent cu aceasta, se atestă şi o majorare a numărului de cazuri de lipsire a agenţilor economici de 
statutul de plătitori de tVA. Astfel, IFPS aplică mai des, începând cu luna ianuarie 2013, această măsură împotriva 
companiilor care nu au înregistrat în decurs de 12 luni consecutive vânzări de cel puţin 100 mii lei, în cazul în care 
IFPS constată că adresa juridică a companiei nu corespunde celei reale sau în cazul altor „încălcări”.Deseori, lipsi-
rea agenţilor economici de acest statut nu este îndreptăţită (s-au constatat cazuri când agenţii economici au fost 
lipsiţi de statutul de plătitori de tVA din cauză că inspectorul fiscal nu a putut găsi adresa indicată sau la adresa ju-
ridică a companiei nu se găsea nimeni în oficiu în momentul vizitei inspectorului fiscal). Pentru a elimina astfel de 
constrângeri în procesul de administrare fiscală, dar şi pentru a asigura aplicarea în practică a principiului echităţii 
fiscale, ANB reiterează necesitatea eliminării pragului benevol pentru înregistrarea în calitate de plătitor de tVA. 

pRioRitatea 5.
Stimularea importului tehnologiilor noi, inclusiv a produselor de tip software, prin tratarea lor 
în scopuri fiscale ca mărfuri şi neimpozitarea importului acestora cu impozitul pe venit la sursa 
de plată.

SOluţIA 1: Tratarea în scopuri fiscale a tehnologiilor noi ca mărfuri și 
neimpozitarea importului lor cu impozitul pe venit la sursa de plată.  

Nu au fost înregistrate progrese în privinţa soluţiei respective. Cu toate acestea, noul Program de ac-
tivitate al Guvernului prevede o serie de acţiuni care ar putea conduce la realizarea priorităţii respective. 
Printre aceste acţiuni se numără cea de „Optimizare şi reducere a taxelor vamale la importul de echipamente 
tehnologice”, „Examinare a posibilităţilor de stimulare a retehnologizării întreprinderilor prin perfecţionarea 
mecanismelor de aplicare a TVA”, care, la fel, par a fi inspirate din priorităţile ANB, precum şi cea de „Optimi-
zare şi reducere a taxelor vamale la importul de materii prime, materiale auxiliare şi echipamente tehnologice 
şi majorarea lor pentru produsele finite din import, direct competitive cu cele autohtone”. Acestea urmează a fi 
monitorizate în continuare de către platforma ANB pentru a urmări gradul lor de implementare.
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SOluţIA 2: Eliminarea din categoria de royalty (redevenţă) în Codul fiscal 
a remuneraţiei în bani sau în natură plătită pentru achiziţiile de software 
destinate exclusiv operării respectivului software fără alte modificări decât 
cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea, îmbunătăţirea 
sau utilizarea acestuia, precum și a remuneraţiei în bani sau în natură plătită 
pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor asupra unui software.

Nu au fost înregistrate progrese. Plăţile pentru achiziţiile de software sunt tratate în continuare ca 
royalty (redevenţă) în Codul Fiscal şi sunt impozitate la sursa de plată cu 12%, conform art. 91 al CF.

pRioRitatea 6.
permiterea deducerii din baza impozabilă a cheltuielilor de educaţie şi instruire a personalului 
(formare profesională).

SOluţIA 1: Includerea în Codul Fiscal a normei privind deductibilitatea 
în scopuri fiscale a cheltuielilor educaţionale și de instruire a personalului 
și neimpozitarea persoanelor fizice pentru cheltuielile suportate 
de angajator în aceste scopuri.

După cum am constatat şi cu ocazia lansării raportului de monitorizare, în privinţa acestei priorităţi 
nu au fost înregistrate progrese. Conform CF (art.24), cheltuielile pentru instruirea şi formarea profesio-
nală a angajaţilor în continuare nu sunt deductibile, deşi, Codul Muncii prevede obligaţia angajatorului 
de a crea condiţiile necesare şi de a favoriza formarea profesională şi tehnică a salariaţilor. Mai mult ca 
atât, în conformitate cu art. 99 al CF, cheltuielile suportate de angajator pentru formarea profesională a 
angajaţilor sunt impozitate şi cu tVA. Nici în noul Program de activitate al Guvernului, şi nici în alt docu-
ment de politici publice  nu am regăsit acţiuni planificate la acest capitol.

pRioRitatea 7.
reducerea poverii fiscale asupra activităţilor vitale de stimulare a vânzărilor (marketing, publi-
citate, promovarea vânzărilor, etc.) şi de creare a condiţiilor adecvate de lucru pentru angajaţii 
companiilor.

SOluţIA 1: Excluderea impozitării cu TVA a cheltuielilor de promovare 
a vânzărilor, marketing, publicitate, etc. prin modificarea art. 99 
al Codului Fiscal și anularea art. 95 alin. (2) lit. c).

Nu s-a înregistrat o îmbunătăţire. În continuare, cheltuielile de promovare a vânzărilor, marketing 
şi publicitate sunt impozitate cu tVA conform art. 99 şi art. 95 alin. (2) lit. c) al Codului Fiscal. În aşa fel, 
cheltuielile respective sunt impozitate în continuare de 2 ori: o dată în momentul livrării mărfurilor sau 
serviciilor, acestea fiind incluse deja în preţul de vânzare şi a doua oară în conformitate cu normele art. 
99 şi art. 95 alin. (2) lit. c) al Codului Fiscal.
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SOluţIA 2: Excluderea impozitării cu TVA a cheltuielilor de creare a condiţiilor 
adecvate de lucru pentru angajaţi prin modificarea art. 99 al Codului Fiscal.

Şi cheltuielile pentru crearea condiţiilor adecvate de lucru pentru angajaţi sunt în continuare impo-
zitate cu tVA (art. 99 al Codului Fiscal),ceea ce,la fel, reprezintă o dublă impozitare şi descurajează com-
paniile să investească în crearea unor condiţii normale de muncă pentru angajaţii lor.

SOluţIA 3: Modificarea art. 24 (alin. 1) al Codului Fiscal, introducând norma 
conform căreia întreprinderea are dreptul exclusiv să hotărască care cheltuieli 
sunt necesare și ordinare pentru activitatea ei de antreprenor.

Nu a fost înregistrat un progres. Companiile sunt lipsite în continuare de dreptul de a decide care 
cheltuieli sunt necesare şi uzuale pentru activitatea lor (art. 24 (alin. 1) din Codul Fiscal). 

SOluţIA 4: Permiterea deducerii cheltuielilor pentru crearea condiţiilor adecvate 
de lucru din punct de vedere al întreprinderii și conform legislaţiei muncii.

De asemenea, în continuare, agenţii economici sunt lipsiţi de dreptul de a deduce cheltuielile pentru 
crearea condiţiilor adecvate de lucru în conformitate cu necesităţile lor şi cu legislaţia muncii. Cu toate 
acestea, noul Program de activitate al Guvernului propune „definirea unui „pachet social” (hrană, trans-
port etc.) care să fie permis spre deducere în scopuri fiscale şi nu considerat facilitate oferită angajaţilor”. 
Până la moment însă, nu este clar ce cheltuieli vor fi permise spre deducere în cadrul acestui „pachet 
social”. Aparent, această acţiune din Programul de activitate al Guvernului vine să soluţioneze proble-
ma respectivă. Cu toate acestea, reprezentanţii ANB atrag atenţia asupra faptului că soluţia respectivă, 
dimpotrivă, ar putea agrava situaţia la capitolul respectiv. Asta, deoarece prevederile actuale ale CF 
nu limitează cheltuielile permise spre deducere, calificate ca „necesare şi ordinare” pentru activitatea 
companiei. Limitarea permiterii spre deducere a unor astfel de cheltuieli se produce în procesul de ad-
ministrare fiscală, prin intermediul scrisorilor IPFS şi a uzanţelor impunerii, fapt inacceptabil, din punctul 
de vedere al mediului de afaceri. Definirea unui „pachet social” ar legifera, de fapt, situaţia actuală, când 
nu companiile, ci statul determină care cheltuieli le sunt necesare acestora pentru crearea unor condiţii 
normale de lucru angajaţilor. 

pRioRitatea 8.
creşterea transparenţei activităţii Serviciului Vamal şi a predictibilităţii procedurilor vamale, ast-
fel încât agenţii economici să poată prevedea pe cont propriu sumele ce urmează a fi achitate 
pentru procedurile de import-export, precum şi documentele pe care vor fi obligaţi să le prezinte, 
dar şi durata şi consecutivitatea procedurilor.

SOluţIA 1: Inventarierea tuturor actelor normative interne ale Serviciului Vamal 
legate de procedurile de import-export și afișarea lor pe site-ul Serviciului Vamal.
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Membrii ANB nu au semnalat vreun progres notabil în privinţa soluţiei respective propuse. Deşi, în 
august 2012, Ministerul Economiei a elaborat şi a propus spre consultări publice un proiect de Hotărâre 
de Guvern, cu privire la revizuirea actelor normative ale Serviciului Vamal (cu scopul declarat de a nu mai 
admite pe viitor practica de elaborare a ordinelor care reglementează mediul de afaceri fără consultarea 
Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, Ministerului Eco-
nomiei şi Ministerului Justiţiei, şi fără publicarea acestor ordine în conformitate cu prevederile legale) 
până la urmă, proiectul respectiv a fost retras.

În schimb, în data de 18 octombrie 2012, Serviciului Vamal a adoptat ordinul cu privire la proce-
durile interne pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional. Acesta prevede că proiectele de 
acte normative ale SV care pot avea impact economic, vizează drepturile şi obligaţiile persoanelor şi/
sau care sunt executorii pentru celelalte autorităţi, întreprinderi şi organizaţii, se aprobă cu respectarea 
procedurilor interne de asigurare a transparenţei în procesul decizional. În cadrul ordinului sunt speci-
ficate atribuţiile Şefului Direcţiei Managementului Strategic care este desemnat drept coordonator al 
procesului de consultare publică a proiectelor de acte normative ale Serviciului Vamal, la fel şi atribuţiile 
conducătorilor subdiviziunilor referitoare la respectarea prevederilor privind asigurarea transparenţei 
în procesul decizional.

totodată, pe pagina web a Serviciului Vamal, este accesibilă în regim on-line baza de date tARIM (ta-
rif Vamal Integrat al Republicii Moldova), care conţine informaţii privind drepturile de import, precum 
şi despre măsurile tarifare şi netarifare aplicabile importului de mărfuri. Baza de date se actualizează 
conform modificărilor operate în cadrul legal, iar pe pagina web www.servicii.gov.md sunt publicate in-
formaţii privind serviciile publice, inclusiv privind procedurile vamale prestate de către SV, care cuprind  
referinţe la actele ce trebuie prezentate organelor vamale. 

Ca o măsură ce ar veni în întâmpinarea priorităţii respective a ANB poate fi considerată şi prevederea 
din noul Program de activitate al Guvernului de „Adoptare a prevederilor care ar stipula imposibilitatea 
aplicării actelor normative cu caracter intern din domeniul vamal, nefăcute publice conform legislaţiei în 
vigoare”, inspirată, se pare, la fel, din rândul priorităţilor ANB. Rămâne de văzut, însă, ce măsuri concrete 
vor fi adoptate în acest sens şi cum acestea vor fi realizate în cadrul monitorizării viitoare a implementării 
priorităţilor ANB. 

SOluţIA 2: Aducerea acestor acte la o calitate care ar permite agenţilor 
economici să planifice pe baza lor de sine stătător și în prealabil mărimea 
plăţilor vamale, timpul necesar pentru procedurile de import și export, 
setul de documente necesare, etc.

Conform ordinului SV nr.80-o din 28.02.2012, agenţii economici pot obţine decizia organului vamal 
privind clasificarea corectă a mărfurilor, care se aplică în mod obligatoriu de către organele vamale pe 
parcursul a 6 ani din data emiterii Deciziei organului vamal. Pe pagina web a SV este publicată şi acce-
sibilă lista deciziilor tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor. Conform informaţiei SV, până în 
prezent au fost emise peste 100 de astfel de decizii: http://www.customs.gov.md/index.php?id=3485. 
totodată, pe pagina web a SV sunt publicate ordinele SV privind clasificarea unor categorii de mărfuri, 
care permit determinarea corectă a codului şi respectiv a cotei taxei vamale: http://www.customs.gov.
md/index.php?id=3673.

o procedură similară pentru deciziile referitoare la originea mărfurilor a fost introdusă prin ordinul 
SV nr.525-o din 12.07.2012 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere 
a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor. La fel, în scopul perfecţionării procedurilor de de-
terminare a valorii în vamă, SV a elaborat un proiect de Hotărâre a Guvernului cu referire la modificarea 
şi completarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse 
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pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.600 din 14.05.2002, care va deter-
mina lista actelor necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare a mărfurilor în vamă. Până la apro-
barea şi intrarea sa în vigoare însă, nu putem şti care este conţinutul său exact final, cu atât mai mult,nu 
putem vorbi despre anumite efecte practice ale sale. 

pRioRitatea 9.
Simplificarea procedurilor şi reducerea numărului de documente necesare pentru efectuarea 
exportului.

SOluţIA 1: Reducerea volumului documentaţiei și simplificarea maximală 
a procedurilor pentru derularea exportului.

Membrii ANB au apreciat această prioritate ca fiind „Parţial realizată/În curs de realizare”. Conform 
informaţiei SV, cota declaraţiilor vamale perfectate conform procedurilor simplificate de vămuire a atins 
la jumătatea anului curent 14% din totalul declaraţiilor perfectate. În total, 60 de companii beneficiază 
de procedurile simplificate de vămuire. tot potrivit informaţiei Serviciului Vamal, coraportul conform 
criteriilor de selecţie la controlul vamal în anul 2012 a  alcătuit: 

— la import: coridorul roşu - 10%; coridorul galben - 10%; coridorul verde-80%.
— la export: coridorul roşu - 5%; coridorul galben - 5%; coridorul verde-90%.
La fel, SV a raportat că timpul mediu de trecere a mărfurilor peste frontieră în anul 2012 a fost de 21 

minute la intrare şi 19 minute la ieşire, de 3 ori mai puţin decât în anul 2008. Reprezentanţii mediului de 
afaceri denunţă însă irelevanţa acestor cifre, în condiţiile în care indicatorii respectivi nu includ şi timpul 
pe care mijloacele de transport îl petrec până la intrarea pe pista vamală.  

Cu referire la simplificarea procedurilor vamale, noul Program de activitate al Guvernului prevede: „In-
troducerea normelor şi standardelor internaţionale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi a costu-
rilor efectiv suportate de agenţii economici pentru vămuirea mărfurilor”. o astfel de acţiune se conţinea şi în 
PAG 2012-2015 şi prevedea 2 măsuri: 1) Dezvoltarea programului „operator economic autorizat” (AEo) şi 
2) Implementarea noului Sistem Computerizat de tranzit (NCtS). Cu referire la prima măsură, în cadrul SV a 
fost constituit un grup de lucru pentru elaborarea conceptului AEo conform standardelor UE. Acesta a ela-
borat un regulament privind procedurile simplificate de vămuire, menit să alinieze cadrul normativ naţio-
nal cu prevederile Codului Vamal Comunitar aferente AEo. Cu referire la cea de-a doua măsură, aceasta se 
află la etapa iniţială de implementare şi prevede ajustarea sistemului naţional de tranzit la cel Comunitar. 

SOluţIA 2: Perfecţionarea procedurilor de control prin simplificarea și 
armonizarea acestora, precum și prin îmbunătăţirea bazei tehnice și 
prin implementarea tehnologiilor moderne de scanare și control.

În luna iunie a anului curent, Serviciul Vamal a realizat lucrările de migrare a datelor pe serverul nou al 
Sistemului informaţional vamal, fapt ce asigură capacităţi mai performante şi viteză sporită la procesarea 
declaraţiilor vamale. tot în iunie curent,Serviciul Vamal a elaborat Conceptul de implementare a vămuirii 
electronice. Implementarea vămuirii electronice vine în susţinerea eforturilor de facilitare a traficului inter-
naţional de mărfuri prin valorificarea tehnologiilor informaţionale şi  promovarea unui mediu fără hârtie 
pentru vamă (vamă electronică), care este recunoscut la nivel european (paperless customs environment 
/E-customs), precum şi la nivel internaţional de către organizaţia Mondială a Vămilor, conform Standar-
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delor-Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial (SAFE), la care Republica Moldova este 
parte. Procedura de vămuire electronică va contribui la eficientizarea administrării vamale, în special, prin 
reducerea costurilor de conformare cu reglementările vamale şi diminuarea timpului necesar vămuirii. 
obiectivele respective se propun a fi realizate prin procesarea declaraţiei vamale pe cale electronică (fără 
suport de hârtie şi utilizând semnătura digitală/electronică), precum şi prin reproiectarea procedurilor va-
male în vederea oferirii unei game largi de servicii vamale electronice transparente şi accesibile. odată cu 
aplicarea procedurii de vămuire electronică, mediul de afaceri ar trebui să se bucure de mai multe bene-
ficii, printre care: dispunerea de mărfuri direct de la frontieră (fără necesitatea de a se deplasa la postul 
vamal intern); reducerea costurilor administrative; reducerea timpului de vămuire a mărfurilor (în cazul 
culoarului verde, durata vămuirii s-ar putea reduce până la 7-10 minute din momentul plasării declaraţiei 
vamale pe serverul SI „ASYCUDA World”); excluderea timpului de deplasare de la sediul companiilor la cel 
al organului vamal; excluderea contactului direct cu colaboratorul vamal, fapt care va elimina riscurile de 
corupţie. trecerea la vămuirea electronică se preconizează a fi efectuată treptat şi va cuprinde mai multe 
etape care vor culmina cu lansarea vămuirii electronice în toate posturile vamale.

SOluţIA 3: Eficientizarea coordonării între diferitele servicii de control, 
transport, etc., de pe ambele părţi ale frontierei

După cum am menţionat şi în raportul precedent, începând cu luna ianuarie 2012, se implementează 
sistemul de monitorizare în regim online a traficului mijloacelor de transport la punctele de trecere a 
frontierei, pe pagina web a SV. Serviciul oferă informaţii privind numărul mijloacelor de transport aflate 
la punctul de trecere, iar, în cazul a patru posturi vamale, aceste date sunt completate cu imagini video 
în regim online. De asemenea, Serviciul Vamal în comun cu Asociaţia Internaţională a transportatorilor 
Auto din Republica Moldova /AItA/ şi Uniunea Internaţională a transportului Rutier /IRU/ intenţionează 
să lanseze un proiect-pilot, la frontiera moldo-română (în vama Leuşeni-Albiţa), privind crearea corido-
rului verde pentru transportatorii de încredere şi sistemul tIR-EPD (tIR Electronic Pre-Declaration). Noul 
sistem va facilita traficul rutier în acest post vamal, va diminua timpul de aşteptare în vamă şi totodată 
va optimiza controlul vamal pe baza principiului selectivităţii şi analizei de risc. În prezent, în punctul va-
mal respectiv,doar pe partea Republicii Moldova este implementată o linie specială de trecere în regim 
prioritar a frontierei de care pot beneficia operatorii economici şi transportatorii de încredere. 

SOluţIA 4: Aplicarea principiului ghișeului unic și utilizarea repetată a 
documentelor și datelor prezentate de către agenţii economici anterior 
Serviciului Vamal și altor instituţii, prin intermediul unei reţele interconectate

odată cu lansarea noului Server al sistemului informaţional vamal Asycuda World, Serviciul Vamal a 
lansat promovarea modulului ,, Multi Agency”,  care va facilita interacţiunea agenţiilor publice în cadrul 
procesului de vămuire. Implementarea acestui modul a devenit posibilă datorită extinderii capacităţilor 
tehnice a Sistemului informaţional vamal, realizat în iunie a.c. În acest sens, s-a început elaborarea caie-
telor de sarcini cu fiecare instituţie în parte.

La fel, a fost demarată crearea unei baze de date comune ale Serviciului Vamal şi SFS (asigurarea interacţi-
unii sistemelor informaţionale ale SV şi SFS) conform practicilor statelor membre ale UE, ce va cuprinde „pro-
filul agentului economic”, cu informaţii despre operaţiunile, situaţia privind încasările la buget, controalele 
efectuate, facilităţile acordate, pentru fiecare agent economic. Aceeaşi bază de date va asigura accesul SFS 
la informaţiile gestionate de SV privind operaţiunile de export, în vederea restituiri tVA (în prezent, pentru 
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confirmarea exportului pentru fiecare operaţiune se eliberează acte pe suport de hârtie). La fel, baza de date 
respectivă va asigura accesul SV la informaţii gestionate de SFS privind utilizarea mărfurilor importate cu 
facilităţi vamale şi fiscale conform destinaţiei şi va asigura mecanismul de transmitere de la SFS către SV a 
informaţiilor relevante analizei de risc. Deoarece, aceste acţiuni abia au fost demarate, impactul lor la nivelul 
mediului de afaceri nu este încă resimţit. Aceste acţiuni urmează a fi monitorizate pentru reflectarea eventu-
alelor rezultate în ediţiile viitoare ale rapoartelor de monitorizare ale implementării priorităţilor ANB. 

SOluţIA 5: Adoptarea unor reglementări normative detaliate și clare care 
să prevadă lista mărfurilor faţă de care să fie aplicate procedurile vamale 
simplificate și să reglementeze clar și detaliat procedurile simplificate 
de vămuire, care urmează a fi aplicate.

Conform ordinului SV cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile simplificate de 
vămuire nr. 521-o din 10.12.2012, în vigoare din ianuarie 2013, mai multe categorii de agenţi economici 
pot beneficia de proceduri simplificate de vămuire. Aceste categorii includ: 

1. Agent economic cu risc scăzut - are declaraţiile vamale repartizate preponderent pe culoarul verde 
de control, iar ca rezultat se reduc timpul de aşteptare în vamă şi respectiv costurile companiei.

2. Agent economic cu vămuire la domiciliu - are dreptul de vămuire la sediul propriu sau în alte locuri 
aprobate de organul vamal, fără necesitatea prezentării mărfurilor în terminalele vamale. 

3. Agent economic credibil - se bucură de cel mai mare spectru de facilităţi, având drept partener de 
afaceri în lanţul logistic de livrare internaţională transportatorul de încredere.

4. transportator de încredere - alege independent itinerariul pentru procedura de tranzit, este scutit 
de  procedura de cântărire a mijlocului de transport şi primeşte certificatul de origine în regim prioritar, 
în decursul unei zile lucrătoare.

Pe pagina web a SV: http://www.customs.gov.md/index.php?id=3621 sunt publicate condiţiile pen-
tru agenţii economici, pentru a putea beneficia de una dintre procedurile simplificate de vămuire de 
mai sus, precum şi paşii de urmat pentru aceştia. Regulamentul prevede maximum 60 de zile pentru 
acordarea statutului ce permite de a beneficia de proceduri simplificate de vămuire. 

totodată, din data de 01 iulie anul curent, Serviciul Vamal oferă soluţii noi pentru simplificarea proce-
durii de vămuire. Pachetul soluţiilor de liberalizare a procedurilor vamale cuprinde următoarele (http://
www.customs.gov.md/index.php?id=3658):

i. liberalizarea exportului şi anume: 
1) Posibilitatea declarării exportului direct la postul vamal de frontieră, fără necesitatea prezentării 

mărfii şi completării declaraţiei vamale la postul vamal intern. Acordarea acestor facilităţi nu e condiţio-
nată de vreun act permisiv sau de acordul prealabil al organului vamal. 

2) Menţinerea procedurii de perfectare a exportului în posturile vamale interne, tranzitarea mărfii 
spre frontieră. În acest caz, procedura se simplifică prin reducerea numărului de acte necesare perfectării. 
Astfel, pentru a facilita exporturile, se exclude necesitatea completării declaraţiei vamale de tranzit. 

3) Extinderea programului de muncă a posturilor vamale. În acest sens, s-a aprobat noul grafic de lucru 
a celor mai solicitate posturi vamale.

 ii. extinderea facilităţilor pentru titularii procedurilor simplificate. 
1) Extinderea ariei de aplicare a simplificărilor pentru mai multe regimuri vamale, mai exact pentru 5 

destinaţii vamale: Import; Export; Perfecţionare activă; Reexport; Admitere temporară. Acest fapt, conform 
SV va contribui la crearea unor condiţii mai favorabile de activitate pentru agenţii economici cu un grad 
înalt de credibilitate şi respectiv la sporirea atractivităţii procedurilor simplificate.
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2) Pentru a reduce cheltuielile financiare aferente prezentării unei garanţii financiare organului vamal, 
titularii procedurilor simplificate sunt scutiţi de obligaţia prezentării unei garanţii a drepturilor de import 
în cazul procedurii de tranzit.

3) transportatorii, solicitanţi ai procedurilor simplificate au fost scutiţi de necesitatea confirmării docu-
mentare a greutăţii mijlocului de transport.

4) Au fost expuse mai detaliat criteriile de stabilire a gradului de credibilitate a agenţilor economici. Ast-
fel, s-a stabilit că vor fi examinate solicitările de acordare a simplificărilor, inclusiv, a agenţilor economici de 
bună credinţă, chiar dacă acestea au încălcări minore. Contravenţiile vamale minore vor fi examinate în baza 
următoarelor elemente: frecvenţa încălcărilor pentru a stabili dacă există probleme sistemice; dacă agentul 
economic a notificat organul vamal, din proprie iniţiativă, informaţii privind greşelile sau neregulile depistate; 
dacă agentul economic a luat măsuri de remediere pentru a preveni eventuale nereguli sau greşeli pe viitor.

iii. Simplificarea operaţiunilor prealabile vămuirii. 
Ultimul pachet de liberalizări vizează simplificarea operaţiunilor prealabile de vămuire. Astfel, declaran-

tul va putea exercita dreptul de verificare a mărfurilor până la depunerea declaraţiei vamale, conform unor 
proceduri simplificate. Pentru aceasta, agentul economic trebuie să prezinte o cerere postului vamal, care 
o acceptă în mod tacit. 

totuşi, numărul agenţilor economici care beneficiază de proceduri simplificate de vămuire este deo-
camdată prea mic, pentru a vorbi despre un progres semnificativ în această privinţă. Conform unor repre-
zentanţi ANB, progresele în privinţa simplificării procedurilor vamale se produc foarte încet, iar deseori, 
beneficiile de pe urma obţinerii statutului de beneficiar al procedurilor simplificate de vămuire sunt prea 
mici pentru a justifica efortul pentru obţinerea acestui statut.

SOluţIA 6: Transferul controalelor vamale de la frontieră la punctele interne 
și de destinaţie, pentru reducerea presiunii asupra frontierelor.

Implementarea procedurii de vămuire la domiciliu este asigurată de către Serviciul Vamal conform or-
dinului SV nr. 93-o din 12.03.2012, care prevede depunerea declaraţiei vamale cu semnătura digitală de 
către agenţii economici ce beneficiază de acest serviciu, prin intermediul Sistemului Informaţional Integrat 
Vamal Asycuda World. Conform ultimei informaţii disponibile, la sfârşitul trimestrului 3, 2012, doar 6 agenţi 
economici beneficiau de acest serviciu. Evident, efectul acestei măsuri este resimţit deocamdată de un 
număr prea mic de companii, pentru a modifica percepţia generală referitoare la lipsa progresului notabil 
în privinţa priorităţii respective. 

pRioRitatea 10.
excluderea obligaţiei de plată a tVA la importul de echipamente şi utilaje de producţie şi pre-
stare a serviciilor şi a scutirii de taxe vamale şi tVA la importul pieselor de schimb destinate 
deservirii pe garanţie.

SOluţIA 1: Excluderea obligaţiunii de plată a TVA la importul de echipamente 
și utilaje destinate producţiei și prestării serviciilor.

În privinţa soluţiei respective, a fost înregistrat un progres doar în ceea ce priveşte restituirea tVA agen-
ţilor economici care nu sânt înregistraţi în calitate de contribuabili de tVA şi care, începând cu 1 ianuarie 
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2013, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de per-
soane. totuşi, în condiţiile în care a fost exclusă facilitatea de introducere a utilajului în capitalul statutar 
(social) fără plata tVA şi scutirea de plată taxei vamale pentru mijloacele fixe (art. 28 (q) al Legii cu privire 
la tariful vamal) destinate includerii în capitalul statutar, calificativul acordat acestei priorităţi este „Fără 
schimbări”.Deşi, unele facilităţi la acest capitol se păstrează doar în conformitate cu art. 1011 al CF, care pre-
vede restituirea tVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale 
în clădiri şi mijloace de transport, acestea sunt incomparabil mai mici decât cele de care agenţii economici 
puteau beneficia anterior. La fel, se constată cazuri frecvente când, în rezultatul controalelor fiscale cu 
această ocazie, nu este restituită întreaga valoare a tVA aferentă investiţiei efectuate.

După cum am menţionat deja în cadrul comentariului pentru prioritatea nr. 5, noul Program de acti-
vitate al Guvernului prevede anumite acţiuni la acest capitol, printre care cea de: „Optimizare şi reducere 
a taxelor vamale la importul de echipamente tehnologice”, „Examinare a posibilităţilor de stimulare a reteh-
nologizării întreprinderilor prin perfecţionarea mecanismelor de aplicare a TVA”,  precum şi de „Optimizare 
şi reducere a taxelor vamale la importul de materii prime, materiale auxiliare şi echipamente tehnologice 
şi majorarea lor pentru produsele finite din import, direct competitive cu cele autohtone”. Până în prezent, 
însă, nu cunoaştem care va fi conţinutul concret al acestor acţiuni, ele urmând să fie monitorizate în 
continuare.

SOluţIA 2: Scutirea de taxe și TVA la importul pieselor de schimb 
destinate deservirii pe garanţie.

Nu au fost înregistrate careva progrese în privinţa acestei soluţii. 

pRioRitatea 11. 
Aplicarea automată a termenului maxim de tranzit prevăzut de legislaţia vamală, aducând mo-
dificări doar în cazuri excepţionale şi motivate în scris.

SOluţIA 1: Excluderea practicilor de modificare nemotivată de către 
colaboratorii Vămii a termenului de tranzit, în sensul micșorării acestuia.

Reprezentanţii ANB au apreciat că propunerea respectivă a fost realizată parţial. La data de 12.04.2013, 
în Monitorul oficial a fost publicat ordinul SV nr. 131 din 18.02.2013, cu privire la unele aspecte ale proce-
durii de tranzit. Acest ordin prevede acordarea unui termen de tranzit de până la 24 ore sau de până la 72 
ore cu condiţia efectuării controlului fizic - pentru tranzitul internaţional. Pentru tranzitul naţional, perioa-
da se stabileşte conform unei metodologii prevăzute. De asemenea, ordinul stipulează posibilitatea pre-
lungirii termenului de tranzit în cazul survenirii unor evenimente sau nereguli, în cazul încărcărilor/descăr-
cărilor succesive şi în cazul staţionării mijloacelor de transport cu marfă în anumite zone de control vamal, 
precum şi instrucţiunea pentru colaboratorii vamali cu privire la modul de determinare a evenimentelor 
şi neregulilor în cadrul procedurii de tranzit. Deşi, ordinul respectiv nu prevede aplicarea automată a ter-
menului maximal de tranzit sau anularea acestuia, aşa cum propune mediul de afaceri în lista de priorităţi 
ANB, odată cu lansarea sa, transportatorii au obţinut dreptul de a solicita printr-o cerere, prelungirea ter-
menului de tranzit, în cazurile prevăzute de metodologia aprobată. Astfel, deşi nu soluţionează întru totul 
problemele menţionate de agenţii economici transportatori în argumentarea propunerii respective din 
ANB, ordinul nr. 131-o al SV reprezintă un pas înainte faţă de situaţia de dinaintea lansării priorităţilor ANB. 
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SOluţIA 2: Ajustarea termenului de tranzit pentru diferite categorii 
de transport, luând în consideraţie modul/modurile de transportare 
și realităţile impuse de către starea infrastructurii.

ordinul  Serviciului  Vamal  nr.131-o din 18.02.2013 prevede că în cazul plasării mărfurilor sub regim vamal 
de tranzit naţional în cadrul reexportului, importului sau reimportului acestora, timpul tranzitului se va acor-
da reieşind din particularităţile mijlocului de transport, condiţiile climaterice şi cerinţele specifice ale încărcă-
turii. De asemenea, după cum am descris mai sus, în anumite cazuri prevăzute (survenirea unor evenimente 
sau nereguli; încărcări/descărcări succesive şi; staţionarea mijloacelor de transport cu marfă în anumite zone 
de control vamal), transportatorii au obţinut dreptul de a solicita printr-o cerere prelungirea termenului de 
tranzit. Reieşind din aceste considerente, a fost acordat calificativul „realizat parţial/în proces de realizare”.

SOluţIA 3: Modificarea art. 42 din Codul Vamal, alin. 2, care va avea următorul 
conţinut: „Timpul tranzitului este de până la 8 zile de la data trecerii frontierei 
vamale. El poate fi micșorat de către organul vamal doar în condiţii excepţionale, 
printr-o decizie motivată, eliberată persoanei ce beneficiază de tranzit.

Nu a fost înregistrat vreun progres în privinţa soluţiei respective propuse de ANB pentru reglementarea 
termenului de tranzit. Singurele evoluţii ţin de modificările introduse prin ordinul nr. 131-o din 18.02.2013, 
la care ne-am referit mai sus.

pRioRitatea 12.
Asigurarea transparenţei modului de calculare a valorii în vamă a mărfurilor şi transferul pove-
rii de demonstrare a incorectitudinii valorii în vamă a mărfurilor de la declarant către autorita-
tea vamală.

SOluţIA 1: Modul de selectare a metodei de determinare a valorii mărfurilor 
în vamă, procedurile propriu-zise de calcul trebuie să fie transparente, clare și 
la îndemâna agentului economic, astfel încât acesta să poată calcula singur 
și în prealabil valoarea în vamă.

SV este în proces de elaborare a unui Ghid privind aplicarea sistemului de determinare a valorii în vamă. 
În acest sens, a fost elaborat chestionarul pentru efectuarea analizei privind aplicarea sistemului de deter-
minare a valorii în vamă a mărfurilor, care a fost remis agenţilor  economici şi membrilor Comitetului con-
sultativ. Rezultatele chestionării vor ajuta la identificarea subiectelor pentru Ghidul detaliat privind apli-
carea sistemului de determinare a valorii în vamă. La fel, cu scopul declarat de adoptare a unor proceduri 
clare şi transparente de calcul a valorii în vamă a mărfurilor, SV a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului 
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă 
a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.600 din 14 
mai 2002. Acesta a fost completat cu un punct nou „Dispoziţii de aplicare a metodei de rezervă”. Această 
Hotărâre de Guvern se află însă abia la etapa de proiect, astfel că la momentul elaborării prezentului raport 
de evaluare, nu putem atesta careva schimbări concrete la nivelul mediului de afaceri.
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La fel, şi noul Program de activitate al Guvernului stipulează „Adoptarea unor proceduri clare şi transpa-
rente de calcul a valorii în vamă a mărfurilor; publicarea acestor proceduri pe site-ul Serviciului Vamal”, în 
conformitate cu propunerile înaintate de ANB.

SOluţIA 2: Asigurarea respectării prevederilor actuale ale Codului Vamal în ceea 
ce privește valoarea în vamă a mărfurilor: aplicarea doar a metodei „valoarea 
tranzacţiei”, în baza documentelor probatoare. În cazul dezacordului Serviciului 
Vamal cu valoarea mărfii confirmată documentar, povara demonstrării trebuie 
să fie asumată de către organul respectiv, nu de către agentul economic.

Reprezentanţii mediului de afaceri au apreciat un progres parţial în privinţa acestei soluţii.  Şi con-
form informaţiei SV, din totalul tranzacţiilor de import, 87% sunt cele determinate de declarant conform 
metodei I (conform valorii tranzacţiei). totuşi, calificativul respectiv a fost acordat în baza notei medii 
din chestionare. În anumite sectoare, reprezentanţii ANB au semnalat chiar înrăutăţirea situaţiei (ca, de 
exemplu, în cazul transporturilor intermodale). Astfel, au fost închise câteva depozite vamale ale unor 
agenţi economici, iar regulamentele tehnice pentru punerea în aplicare a acordurilor internaţionale la 
care Moldova a aderat (Incoterms, FIAtA) nu au mai fost elaborate. Din această cauză, tranzitul de măr-
furi pe calea ferată ocoleşte R. Moldova.

prioritatea 13.
recunoaşterea certificatelor de conformitate internaţionale emise de către statele cu care re-
publica Moldova a încheiat acorduri de recunoaştere mutuală şi perfecţionarea procedurilor 
de certificare a conformităţii.

SOluţIA 1: Aderarea R. Moldova la tratatele internaţionale de recunoaștere a 
certificatelor de conformitate, în calitate de membru deplin și recunoașterea 
mutuală a acestor certificate pe teritoriul ţării.

Pentru dezvoltarea Sistemului naţional de standardizare identic cu Sistemul european de standardizare 
şi Sistemul internaţional de standardizare, pe parcursul anului 2012, au fost adoptate 986 standarde naţi-
onale identice cu cele internaţionale (ISo/CEI) şi 1867 standarde naţionale identice cu cele europene (EN). 
De asemenea, au fost anulate 296 de standarde naţionale conflictuale cu standardele europene şi revizuite 
listele standardelor conexe la 3 Reglementări tehnice. Programul naţional de standardizare pentru anul 
2013, prevede adoptarea a 2609 standarde europene şi internaţionale. În perioada aprilie – iunie 2013 au 
fost adoptate 43 standarde naţionale identice cu cele internaţionale (ISo/CEI) şi 101 standarde naţionale 
identice cu cele europene (EN).

De asemenea, PAG 2012-2015 prevede până la sfârşitul anului 2015 simplificarea regimului de cer-
tificare industrială a echipamentului industrial importat care corespunde standardelor internaţionale 
şi europene de securitate industrială. Până la sfârşitul anului 2012 a fost elaborată Lista de standarde 
conexe, care a fost avizată de către Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, iar alte 4 liste au 
fost avizate cu alte instituţii abilitate. Acţiunea respectivă a fost transcrisă şi în noul Program de activi-
tate al Guvernului, care prevede: „Implementarea unui regim de certificare industrială facilitator pentru 
importul echipamentului industrial tehnologic avansat şi conform standardelor internaţionale şi europene 
de securitate industrială”.
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SOluţIA 2: Stabilirea unor mecanisme aplicabile de certificare în cazurile 
în care organizaţiile de standardizare nu dispun de echipament de testare 
necesar sau personal calificat pentru efectuarea certificării.

Nu au fost înregistrate progrese notabile. În privinţa soluţiei respective, am regăsit acţiuni planificate 
în PAG 2012-2015, care prevăd dotarea laboratoarelor cu echipamentele şi mijloacele tehnice necesare, 
până în trimestrul IV al anului 2014.Modul de realizare a prevederilor respective urmează a fi monitorizat 
în continuare.

SOluţIA 3: Stabilirea unor termene și practici adecvate pentru trecerea 
procedurii de standardizare și excluderea sancţionării agenţilor economici 
pentru păstrarea bunurilor pe perioada procedurii de certificare a acestora.

S-a înregistrat un progres doar în privinţa excluderii sancţionării agenţilor economici pentru păstrarea 
bunurilor pe perioada certificării.
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În privinţa priorităţilor sectoriale, progresul în implementarea acestora a fost evaluat în funcţie de măsura în care 
acestea se regăsesc în documentele de politici publice, ca urmare a măsurilor de advocacy întreprinse de ANB. 
Având în vedere că priorităţile sectoriale ţin în primul rând de funcţiile asociaţiilor respective-membre ANB, şi 
pentru a nu înlocui sau submina competenţele acestora,  respectivelor priorităţi le-au revenit un rol complemen-
tar în raport cu priorităţile de ordin general din domeniile fiscal şi vamal, determinate ca domenii de interes co-
mun pentru toate asociaţiile membre şi ţintă prioritară a eforturilor evenimentelor de advocacy din cadrul ANB. 
Priorităţile sectoriale au fost mai ales subiectul discuţiilor în cadrul unor întruniri ad-hoc în cadrul ANB, legate de 
anumite chestiuni de interes major pentru sectoarele respective. De asemenea, propunerile cu specific sectorial 
au fost incluse în lista de propuneri din partea ANB pentru noul Program de activitate al Guvernului, alături de 
cele din domeniile fiscal şi vamal, însă nu au fost ţinta unei monitorizări sau acţiuni de advocacy mai ample. De 
aici şi diferenţele în metoda de evaluare a gradului de implementare a lor faţă de priorităţile de ordin general.  

Pentru sectoarele tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, businessului agricol şi industriei vinului, pre-
cum şi în sectorul transporturilor, în noul Program de activitate al Guvernului am regăsit câte 3 acţiuni corespun-
zătoare priorităţilor/soluţiilor propuse de agendele sectoriale respective. Pentru sectorul construcţiilor, doar una 
din soluţiile propuse de Agenda sectorială se regăseşte în noul Program de activitate al Guvernului. Acţiunile 
din Programul de activitate al Guvernului, corespunzătoare soluţiilor propuse de agendele sectoriale ANB sunt:

— pentru sectorul TIC: asigurarea liberei concurenţe pe piaţa sectorului TIC; reformarea SA „Moldtelecom” 
şi asigurarea accesului echitabil la infrastructura de comunicaţii pentru toţi actorii pieţei; modernizarea 
sistemului educaţional pentru pregătirea specialiştilor pentru sectorul TIC;

— pentru sectorul businessului agricol şi industria vinului acestea sunt: creşterea investiţiilor în modernizarea
întreprinderilor agroalimentare şi în marketingul produselor agroalimentare; facilitarea accesului la 
finanţare pentru companiile din businessul agricol;  creşterea accesului la resursele de apă pentru irigare;

— pentru sectorul transporturilor: aprobarea Strategiei de transport şi logistică; modernizarea 
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”; promovarea transportului intermodal;

— pentru sectorul construcţiilor: Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor 
şi implementarea standardelor de performanţă în construcţii.

Matricea soluţiilor propuse de agendele sectoriale ANB şi acţiunile corespunzătoare cuprinse în Pro-
gramul de activitate al Guvernului este prezentată mai jos:

Gradul de implementare a 
priorităţilor sectoriale ANB 
2012-2013

domeniile 
pRioRitaRe

soluţiile propuse De agenDele 
sectoriale De Business 2012-2013

acţiunea Din noul 
program De activitate al 

GuveRnului

Sectorul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor

Mediul 
concurenţial

Eliminarea concurenţei neloiale şi 
a barierelor de creştere a sectorului tIC

Asigurarea liberei concurenţe 
pe piaţa comunicaţiilor electro-
nice, poştale şi a industriei tIC
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Mediul 
concurenţial

Aprobarea procedurii de creare, accesare şi 
utilizare a infrastructurii comune a comunicaţi-
ilor electronice

Reformarea S.A. „Moldtelecom”, 
asigurând accesul echitabil şi 
transparent la infrastructură 
pentru toţi actorii de pe piaţăEliminarea subvenţionării încrucişate la servici-

ile Moldtelecom

Resursele 
umane şi 

instruirea

Crearea centrelor de excelenţă în cadrul univer-
sităţilor în parteneriat cu structurile academice 
internaţionale consacrate şi cu companiile tIC, 
şi stabilirea alianţelor strategice cu jucătorii 
mondiali importanţi din sectorul tIC cu scopul 
transferării practicilor pozitive şi celor mai avan-
sate cunoştinţe în domeniu.

Modernizarea sistemului educaţi-
onal în domeniul tIC prin îmbună-
tăţirea standardelor educaţionale, 
crearea de parteneriate cu compa-
nii private, centre de excelenţă şi 
laboratoare inovaţionale

Sectorul businessului agricol şi industria vinului

Producerea şi
comercializarea

producţiei 
agricole

Stimularea de către stat a dezvoltării sectorului 
agriculturii de valoare înaltă (AVÎ): încurajarea 
plantării livezilor şi viilor (în special a soiurilor 
de masă), a cultivării legumelor, sfeclei de zahăr, 
creării infrastructurii de păstrare, congelare, 
ambalare şi comercializare a produselor AVÎ.

Creşterea investiţiilor în mo-
dernizarea întreprinderilor 
agroalimentare de procesare şi 
în marketingul produselor agro-
alimentare

Producerea şi
comercializarea

producţiei 
agricole

Facilitarea accesului la finanţare pentru 
companiile din businessul agricol

Facilitarea accesului la capital, 
pieţele de desfacere şi factorii 
de producţie pentru agricultori 
prin subvenţionarea ratei do-
bânzii pentru creditele agricole, 
stabilirea unui fond de garan-
tare pentru creditele agricole, 
acordarea sprijinului în procesul 
de consolidare a terenurilor.

Procedurile 
fiscale şi 
vamale

Eliminarea taxelor pentru apa folosită pentru 
irigare, în scopul revitalizării procesului de 
irigare şi rambursarea accizului la motorina 
utilizată în scopuri agricole

Creşterea accesului la resursele 
de apă pentru irigare, inclusiv 
asigurarea accesului la apă de 
calitate pentru irigare

Sectorul transporturilor

Cadrul de 
politici

în domeniul
transportului

Elaborarea şi aprobarea unei Politici (Strategii) 
privind dezvoltarea transporturilor în Republi-
ca Moldova pentru o perioadă de 10 ani

Aprobarea Strategiei de trans-
port şi logistică 2013-2022
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Cadrul 
normativ-
regulator

în domeniul
transporturilor

Reorganizarea CFM în societatea pe acţiuni 
CFM şi privatizarea activelor ce nu ţin de 
profilul de activitate al acestei întreprinderi, 
precum şi a celor neutilizate de mult timp în 
circuitul economic

Adoptarea unui plan strategic de 
modernizare a Î.S. „Calea Ferată 
din Moldova” prin restructurare 
şi separarea pe tipuri de activităţi 
(marfă, călători, infrastructură)

Implementarea în RM a facturii unice de trans-
port pentru toate tipurile de transport FIAtA, 
cu scopul de a stimula dezvoltarea transportu-
rilor combinate de mărfuri

Promovarea transportului inter-
modal prin creşterea interco-
nectării dintre diferite tipuri de 
transport

Sectorul construcţiilor

Calitatea în 
construcţii

Introducerea certificării profesionale a compa-
niilor din construcţie cu scopul de a garanta 
lucrări de construcţie corespunzătoare stan-
dardelor naţionale, armonizate la cerinţele UE

Reformarea sistemului de regle-
mentare tehnică a construcţiilor 
şi implementarea standardelor 
de performanţă în construcţii



Agenda Naţională de Business  42

Faţă de perioada lansării raportului de implementare şi monitorizare a priorităţilor ANB (octombrie 
2012), când semnalam existenţa unei discrepanţe foarte mari între agenda autorităţilor şi priorităţile 
mediului de afaceri,situaţia s-a schimbat mult în bine. Însă, acest aspect se referă doar la apropierea ce-
lor 2 agende. Dacă acum aproape un an, regăseam în Planul de acţiuni al Guvernului acţiuni corespun-
zătoare doar pentru 3 din priorităţile generale ANB, în noul Program de activitate al Guvernului făcut 
public la sfârşitul lunii mai a anului curent, am regăsit deja acţiuni pentru 9 din priorităţile ANB 2012-
2013, una din priorităţile ANB 2010 şi două corespunzătoare obiectivelor specifice ANB (asigurarea unor 
condiţii egale de concurenţă şi îmbunătăţirea dialogului public-privat prin instituţionalizarea consultării 
societăţii civile pentru crearea unui mediu atractiv investiţional).

În timp ce acest fapt poate fi pus pe seama „activismului” platformei şi insistenţei în promovarea pri-
orităţilor ANB (astfel, o mare parte din priorităţile ANB au ajuns să se regăsească în Programul de activi-
tate al Guvernului în rezultatul expedierii autorităţilor a unei liste de propuneri cu ocazia formării noului 
Guvern şi a elaborării unui nou Program de activitate), am putut remarca şi o mai mare deschidere a 
autorităţilor pentru documentele lansate de societatea civilă. Astfel, deşi în lista de propuneri expediată 
cu ocazia formulării noului Program de activitate al Guvernului nu am inclus şi propuneri din Agendele 
de Business ale anilor precedenţi, în Program am regăsit o prioritate din Agenda anului 2010, care păs-
trează chiar şi formularea exactă utilizată în ANB 2010. Fapt ce nu poate nu poate fi decât salutat, aşa 
cum pe durata a circa 3 ani nu am remarcat multe cazuri de lectură atât de atentă a documentelor de 
priorităţi lansate de către societatea civilă şi, în special, a propunerilor de soluţii din partea ANB pentru 
eliminarea constrângerilor din calea businessului şi edificarea unui mediu de afaceri mai atractiv. 

tot cu ocazia lansării raportului de implementare şi monitorizare a priorităţilor ANB în luna octombrie 
a anului trecut concluzionam că lipsa unui dialog public-privat eficient este cauza principală a faptului 
că majoritatea priorităţilor formulate de către mediul de afaceri prin intermediul ANB 2012-2013 nu se 
regăsesc în documentele de politici ale autorităţilor. Includerea unui număr atât de mare de priorităţi in-
spirate din agenda mediului de afaceri în agenda guvernării pentru următorii 2 ani poate semnala o des-
chidere mai mare a autorităţilor către societatea civilă şi un început de dialog public-privat mai eficient.

Cu toate acestea, la nivelul practic al condiţiilor de desfăşurare a afacerilor, progresul este mult mai 
puţin resimţit. Ca şi aproape un an în urmă, în privinţa a 7 priorităţi ANB nu am semnalat un progres în 
raport cu perioada de lansare a priorităţilor ANB (octombrie-noiembrie 2011). Acest lucru se referă la: 
aplicarea prezumţiei de nevinovăţie mediului de afaceri în relaţia cu organele de control; oferirea posibi-
lităţii companiilor de a se înregistra ca plătitori de tVA fără condiţii de plafonare;  stimularea importului 
de tehnologii noi prin reducerea poverii fiscale; stimularea creşterii nivelului de pregătire profesională a 
cadrelor prin permiterea deducerii din baza impozabilă a cheltuielilor de educaţie şi instruire a persona-
lului;  reducerea poverii fiscale pentru activităţile vitale de stimulare a vânzărilor (marketing, publicitate 
şi promovare, etc.) şi de creare a condiţiilor adecvate de lucru pentru angajaţi; creşterea transparenţei 
activităţii Serviciului Vamal şi a predictibilităţii procedurilor şi plăţilor vamale; excluderea obligaţiei de 
plată a tVA la importul de echipamente şi utilaje de producţie. 

În privinţa a 5 priorităţi, am semnalat un progres parţial (3, în luna octombrie 2012):optimizarea pro-
cedurilor de raportare obligatorie a mediului de afaceri faţă de autorităţile publice; simplificarea proce-
durilor şi reducerea numărului de documente necesare pentru efectuarea exportului;  asigurarea trans-
parenţei modului de calculare a valorii în vamă a mărfurilor; aplicarea automată a termenului maxim de 
tranzit prevăzut de legislaţia vamală;recunoaşterea certificatelor de conformitate internaţionale emise 
de către statele cu care RM  a încheiat acorduri de recunoaştere mutuală. totuşi, remarcăm că, deşi, 
multe din soluţiile propuse pentru priorităţile respective se implementează, impactul lor este destul 

Concluzii
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de limitat, iar numărul de companii care pot beneficia de pe urma lor este destul de mic (ca, de exem-
plu, în cazul simplificării procedurilor vamale). În alte cazuri, am constatat anumite progrese chiar şi în 
condiţiile în care soluţiile propuse de ANB nu au fost adoptate (aplicarea automată a termenului maxim 
de tranzit prevăzut de către legislaţia vamală). Asta, deoarece modificările introduse în procedura de 
determinare a perioadei de tranzit a făcut posibilă prelungirea termenului de tranzit la cererea agenţilor 
economici transportatori, fie şi în anumite condiţii. 

În privinţa unei priorităţi (excluderea sancţiunilor exagerate faţă de business), ca şi acum aproape un 
an, am constatat înrăutăţirea situaţiei (faţă de perioada formulării acestei priorităţi), în condiţiile în care 
amenzile disproporţionate în raport cu gravitatea faptelor, lipsa legăturii de cauzalitate dintre intenţia 
săvârşirii încălcării fiscale, existenţa unui prejudiciu direct adus bugetului de stat şi sancţiunea aplicată, 
s-a păstrat. În luna octombrie 2012, acordam acest calificativ unui număr de 3 priorităţi. totuşi, dat fiind 
caracterul mult prea complex al multora dintre priorităţi, o concluzie mai obiectivă referitoare la gradul 
de implementare al acestora o putem face în baza evaluării implementării soluţiilor concrete propuse 
pentru fiecare din cele 13 priorităţi generale.

Astfel, calificativul „Parţial realizat/În curs de realizare” a fost acordat pentru 28% din soluţiile parti-
culare formulate de ANB, faţă de 24% atestat în raportul de monitorizare din luna octombrie 2012. În 
schimb, numărul soluţiilor notate cu calificativul „Fără schimbări” a crescut puţin – 64% faţă de 61 % 
acum aproape un an. În sfârşit, numărul soluţiilor apreciate cu calificativul „Situaţia s-a înrăutăţit” s-a 
redus până la 8% faţă de 14% în luna octombrie 2012. Astfel, deşi am constatat un anumit progres în 
privinţa implementării unor acţiuni care vin în întâmpinarea soluţiilor propuse de ANB, numărul şi am-
ploarea acestora sunt deocamdată destul de limitate, pentru a vorbi despre un efect pe deplin sesizabil 
la nivelul mediului de afaceri şi un progres calitativ în crearea unor condiţii propice dezvoltării afacerilor 
în Republica Moldova.

Priorităţile sectoriale ANB au fost evaluate în principal, în funcţie de măsura în care acestea se regă-
sesc pe agenda guvernamentală, în rezultatul măsurilor de advocacy întreprinse pe baza platformei 
ANB. În total, 10 priorităţi sectoriale se regăsesc în Programul de activitate al Guvernului: câte 3 pentru 
sectorul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor; sectorul businessului agricol şi industria vinului; 
sectorul transporturilor şi 1 pentru sectorul construcţiilor.
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Aşa cum discrepanţa dintre prevederile documentelor de politici publice şi efectele acestora, resimţite 
la nivelul mediului de afaceri, este încă destul de mare (fie din cauză că cea mai mare parte dintre prio-
rităţile ANB a ajuns pe agenda guvernamentală abia la sfârşitul lunii mai curent, după formarea noului 
Guvern şi lansarea unui nou Program de activitate, fie – după cum menţionam în raportul de implemen-
tare şi monitorizare a priorităţilor ANB din luna octombrie a anului trecut – din cauza calităţii reduse a 
dialogului public-privat), este important ca eforturile prin acţiuni de advocacy în privinţa acestora 
să fie continuate. Asta cu atât mai mult cu cât, chiar şi în cazul unor priorităţi în privinţa cărora am 
atestat în raportul de faţă un progres parţial (de exemplu, simplificarea procedurilor vamale, aplicarea 
automată a termenului de tranzit prevăzut de legislaţia vamală, optimizarea procedurilor de raportare 
obligatorie sau asigurarea, etc.) acţiunile realizate până acum nu corespund întocmai aşteptărilor busi-
nessului, chiar dacă reprezintă un progres în comparaţie cu situaţia atestată acum câţiva ani. 

La fel, şi în privinţa priorităţilor care au ajuns, în final, pe agenda autorităţilor, va fi importantă mo-
nitorizarea modului de realizare în practică a acestora, pentru a ne convinge de buna lor implemen-
tare şi a veni cu eventuale sugestii sau propuneri de „corecţie” în legătură cu implementarea acestora. 
Asta, atât din motivele la care ne-am referit ceva mai sus, cât şi pentru a elimina suspiciunile (sau din 
contra, a veni cu dovezi) privind existenţa la nivelul guvernării a unei agende „duble” – una oficială, pen-
tru publicul larg şi alta „ascunsă”, dar care determină în mare parte acţiunile la nivelul guvernării. Această 
senzaţie a persistat, cu precădere,  în perioada 2011-mai 2013, până la formarea noului Guvern. Evident, 
a trecut prea puţin timp de la investirea noului Guvern şi punerea în aplicare a noului său Program de 
activitate, pentru a face careva concluzii cu privire la transparenţa sa totală. De aceea, este important 
ca societatea civilă şi asociaţiile de afaceri să urmărească cum Guvernul îşi îndeplineşte obligaţiunile 
asumate, să creeze acea presiune publică care să responsabilizeze guvernarea, cu atât mai mult cu cât, 
după cum am constatat în acest raport, multe din prevederile Programului de guvernare au fost (după 
foarte multe eforturi în acest sens) inspirate din propunerile societăţii civile şi, în special, a platformei 
asociaţiilor de afaceri a ANB. 

Nu în ultimul rând, reprezentanţii mediului de afaceri trebuie să continue eforturile de identificare 
a constrângerilor din business şi de construire a unei viziuni comune cu privire la priorităţile de 
dezvoltare a mediului de afaceri. Asta reiese atât din faptul că mediul de afaceri se află într-o continuă 
evoluţie, cât şi din constatările anterioare cu privire la calitatea încă destul de nesatisfăcătoare a dialogu-
lui public-privat şi discrepanţa semnalată în multe momente dintre intenţiile declarate ale autorităţilor, 
pe de o parte, şi acţiunile concrete întreprinse şi/sau efectul resimţit la nivelul mediului de afaceri.

Pentru autorităţi, este importantă intensificarea consultărilor şi a comunicării cu reprezentanţii 
mediului de afaceri, pentru identificarea problemelor reale şi a unor soluţii eficiente în vederea ame-
liorării climatului de afaceri. De asemenea,la fel de important, dacă nu chiar mai important, este reali-
zarea unui progres real în implementarea reformelor economice, inclusiv a acţiunilor inspirate 
din consultările şi propunerile reprezentanţilor mediului de afaceri. Asta pentru că, după cum am 
constatat şi mai sus, există o discrepanţă foarte mare între agenda oficială şi declarată a reformelor şi 
efectul practic al acestora resimţit de către companiile de rând. Mai exact, acest efect corespunde într-o 
măsură foarte mică intenţiilor declarate ale autorităţilor şi aşteptărilor mediului de afaceri. 

Recomandări
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