
AGENDA NAŢIONALĂ 
DE BUSINESS

Soluţiile adoptate de Guvern prin intermediul 
proGramului de Stabilizare şi relanSare economică care 
urmează Să Soluţioneze o Serie de probleme abordate de anb

1. STABILIZAREA ŞI OPTIMIZAREA 
FINANŢELOR PUBLICE

În urma întrevederilor cu 
autorităţile, mediul de afaceri 

şi-a expus poziţia vizavi de 
numeroase priorităţi legate 

de activitatea economică 
desfăşurată. Ulterior, vocea 

acestora a fost auzită de 
oficiali, prin includerea în 

Programul de Stabilizare şi 
Relansare Economică a unor 

clauze care vizează rezolvarea 
unor probleme expuse în 

Agenda Naţională de 
Business 2009. Iată 

                      care sunt 
                        acestea:

Obiectivul 1. Identificarea posibilelor surse pentru majorarea 
veniturilor publice şi diminuarea deficitului bugetar. 2. RELANSAREA 

ACTIVITĂŢII 
ECONOMICE
Obiectivul 1. Reducerea 
poverii administrative şi 
fiscale pentru desfăşurarea 
afacerilor.

Acţiuni imediate (2009):

Reducerea poverii administrative:

1) implementarea ghişeului unic la 
camera Înregistrării de Stat prin inter-
conectarea biroului naţional de Statis-
tică, casei naţionale de asigurări Soci-
ale, companiei naţionale de asigurări 
în medicină şi inspectoratului Fiscal 
principal de Stat la registrul de stat al 
unităţilor de drept în scopul eliminării 
procedurilor de înregistrare la aceste 
instituţii;

2) publicarea trimestrială pe pagi-
na web oficială a inspectoratului Fiscal 
principal de Stat a listei agenţilor eco-
nomici care vor fi supuşi unei inspecţii 
planificate de autorităţile fiscale;

3) perfecţionarea şi consolidarea 
sistemului de funcţionare a instituţiei 
de brokeri vamali prin reducerea cos-
turilor operaţionale şi de deservire a 
garanţiilor aferente;

4) demonopolizarea importului de 
carne şi produse din carne prin modifi-
carea Hotărârii Guvernului nr.1363 din 
29 noiembrie 2006 cu privire 

(Continuare în p.2)

Acţiuni imediate (2009):

1) perfecţionarea sistemului de adminis-
trare vamală şi fiscală (prevenirea sube-
valuării în vamă, transferării profitului 
etc.);
2) relansarea privatizării patrimoniului 
de stat din domeniile liberalizate, în baza 
licitaţiilor deschise, anunţate şi transpa-
rente;

Acţiuni pe termen mediu (2010-
2011):

menţinerea în perioada 2009-2011 a co-
tei „0” la impozitul pe venitul reinvestit, 
cu reintroducerea acestuia începînd cu 
anul 2012, aplicînd o singură cotă joasă 
de 10% pe o bază largă şi uniformă.

Obiectivul 2. Reducerea cheltuie-
lilor neprioritare şi redirecţiona-
rea cheltuielilor publice pentru 

obţinerea unei eficienţe sporite 
şi pentru diminuarea deficitului 
bugetar.

Acţiuni pe termen mediu (2010-
2011):
Managementul finanţelor publice:
elaborarea noului Sistem informaţional 
de management financiar.

Administraţia publică:
restructurarea ministerelor, agenţiilor şi 
altor instituţii subordonate Guvernului 
în vederea lichidării autorităţilor publice 
cu un grad redus de eficienţă, optimizării 
activităţilor funcţionale şi reducerii chel-
tuielilor administrative.

Agricultură:
eficientizarea acordării subvenţiilor în 
agricultură prin direcţionarea acestora 
spre domenii cu un potenţial de produc-
ţie cu valoare adăugată înaltă şi pentru a 
spori productivitatea agriculturii şi com-
petitivitatea produselor agricole. 

09.12.2009, prezentarea documentului de poziţie 
către oficiali (valeriu lazăr, ministrul economiei)



(Continuare din p.1)

la modalitatea eliberării autorizaţiilor 
pentru importul unor produse;

5) modificarea legislaţiei în vigoare 
în vederea facilitării regimului de import 
a mijloacelor de producţie (preparatelor 
chimice şi biologice pentru agricultu-

ră, fertilizanţilor, 
produselor pen-
tru tratamentul 
solului şi a bunu-
rilor importate 
în scopul promo-
vării comerţului) 
începînd din anul 
2010, inclusiv 
prin armonizarea 
cu prevederile co-
munitare a proce-
durilor de plasare 
pe piaţă a produ-
selor respective;

6) elimina-
rea barierelor la 
export, simplifi-
carea procedurii 
de certificare, 
precum şi redu-
cerea numărului 
şi costului certi-
ficatelor şi altor 
acte necesare la 
efectuarea expor-
tului de mărfuri, 
inclusiv elimina-
rea certificării la 
export a fiecărei 
partide de vinuri 
în parte;

7) reduce-
rea cheltuielilor 
agenţilor econo-

mici aferente procedurilor de certificare 
a conformităţii obligatorii prin revizu-
irea listei produselor (serviciilor) şi a 
materiei prime supuse certificării;

8) Simplificarea impozitării cu tva 
la cota zero a mărfurilor introduse pe 
teritoriul vamal al republicii moldova în 
regim vamal de perfecţionare activă.

Reducerea poverii fiscale:

restituirea datoriilor la rambursarea 
tva pentru deblocarea activităţii econo-
mice.

Acţiuni pe termen mediu (2010-
2011):

Reducerea poverii administrative:

1) revizuirea procedurii de certifi-
care a producţiei în cazul în care pro-
ducţia este deja certificată conform 
standardelor altor ţări, cu care repu-
blica moldova are acorduri internaţio-
nale de recunoaştere mutuală a certi-
ficatelor; 

2) Simplificarea sistemului de certi-
ficare a mărfurilor importate şi plasate 
pe piaţa internă prin reducerea numă-
rului de autorizaţii şi certificate;

3) Simplificarea procedurilor de 
vămuire prin: (i) aprobarea tarifului 
vamal integrat (tarim) cu specificarea 
necesarului de documente (certificate, 
licenţe, autorizaţii etc.) spre a fi pre-
zentate organului vamal la momentul 
vămuirii; şi (ii) introducerea procedu-
rii simplificate de vămuire la domiciliu 

09.12.2009, participanţii la şedinţa anb de prezentare 
a documentului de poziţie către ministerul economiei

26.03.2009, vlad Filat, 
prezentarea anb către 
partidele politice



pentru agenţii economici cu un grad 
sporit de credibilitate;

4) Finalizarea lucrărilor de imple-
mentare a sistemului informaţional 
“Frontiera”, care va asigura schimbul de 
informaţii în regim on-line între autori-
tăţile ce participă la sistemul “ghişeului 
unic” şi au atribuţii de control al mărfu-
rilor şi mijloacelor de transport la fron-
tieră;

5) elaborarea unor proceduri de-
taliate a trecerii controlului vamal, cu 
indicarea unor limite de timp maxima-
le pentru fiecare procedură, minimali-
zînd contactele între lucrătorul vamal şi 
agentul economic şi reducînd ponderea 
factorului uman şi a arbitrarului.

Reducerea poverii fiscale:
abrogarea prevederilor normative 

care permit aplicarea sancţiunilor agen-
ţilor economici chiar şi în lipsa daunei 
cauzate bugetului de stat şi fondurilor 
bugetare, precum şi modificarea dispo-
ziţiilor art.188 al codului Fiscal, acordîn-
du-le posibilitatea agenţilor economici 
să corecteze greşelile din rapoartele fi-
nanciare, în orice moment pînă la efec-

tuarea controlului.

Obiectivul 2. Facilitarea 
accesului antreprenorilor la 
mijloace financiare pentru 
iniţierea şi dezvoltarea sau 
relansarea afacerilor.

Acţiuni pe termen mediu (2010-
2011):
1) Sprijinirea de către banca naţională 
a moldovei, fără prejudicierea obiecti-
vului fundamental, a politicii economice 
generale a statului, inclusiv prin asigu-
rarea unui grad adecvat al monetizării 
şi bancarizării economiei, prin crearea 
condiţiilor monetare favorabile pentru 
stimularea creşterii economice;
2) aprobarea proiectului de lege privind 
modificarea unor acte legislative cu refe-
rinţă la activitatea de creditare şi, în spe-
cial, la recuperarea gajului;
3) acoperirea parţială a ratei dobînzii la 
creditele contractate de agenţii econo-
mici, în funcţie de priorităţile economiei 
naţionale şi criteriile de performanţă ale 
beneficiarilor;

4) capitalizarea Fondului special pentru 
garantarea creditelor prin majorarea 
pînă la 100 mil.lei a alocaţiilor în fond 
şi eliminarea impedimentelor adminis-
trative în oferirea garanţiilor, în paralel 
cu majorarea pragului garanţiilor pentru 
întreprinderile active de la 300 mii lei 
pînă la 700 mii lei şi pentru startup-uri 
– de la 100 mii lei pînă la 300 mii lei în 
2009.

Obiectivul 3. Stimularea 
investiţiilor publice şi private.

Acţiuni pe termen mediu (2010-
2011):
Corupţia şi justiţia:
elaborarea şi aprobarea unui program 
eficient de prevenire şi combatere a co-
rupţiei în organele publice şi în organele 
judecătoreşti;
Agricultură:
eliminarea barierelor netarifare care li-
mitează exportul produselor agricole.

TOTAL: 27 propuneri din cele dis-
cutate, analizate de participanţii la 
Agenda Naţională de Business.

Acest material apare în cadrul programului „Consolidarea mediului privat de afaceri în RM” prin Agenda Naţională de Business, 
cu sprijinul CIPE (SUA). Acest material reflectă doar opiniile autorilor săi. 
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26.03.2009, participanţii la şedinţa anb de 
prezentare a anb către partidele politice


