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MESA JUL PREŞEDINTELUI
Au trecut mai mult de zece ani de la crearea Asociaţiei Investitorilor Străini, asociaţie ce a reunit cei mai mari
investitori din Republica Moldova. În această perioadă FIA a reuşit să se impună ca un partener important şi
stabil în dialogul său cu Guvernul Republicii Moldova.
Astăzi, cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate şi după şase ani de la ultima ediţie, FIA lansează Cartea Albă
2015 – o publicaţie ce vine cu un nou set de propuneri menite să amelioreze climatul investiţional din ţară.
Tradiţional, Cartea Albă enumeră cele mai importante obstacole pentru investiţii şi dezvoltarea businessului
din Republica Moldova și formulează propuneri concrete pentru depășirea acestor impedimente. Este un
adevărat instrument în dialogul şi parteneriatul dintre investitori şi autorităţile RM, capabil să contribuie la
îmbunătăţirea climatului investiţional şi creşterea investiţiilor străine.
Această publicaţie nu poate acoperi toate aspectele economice şi din acest motiv cea de-a patra ediţie a
Cărţii Albe cuprinde 4 capitole: legislaţia ﬁscală, relaţiile de muncă, concurenţa şi un capitol dedicat unor
aspecte sectoriale şi transsectoriale.
Obiectivul acestor capitole este deﬁnirea unei viziuni clare referitor la acele acţiuni ce necesită a ﬁ întreprinse
în domeniile respective. Aceste propuneri au fost redactate în baza experienţei internaţionale de lungă
durată a celor mai importanţi investitori străini din Republica Moldova, o experienţă ce adesea presupune şi
o bună cunoaştere a pieţelor emergente.
Doresc să menţionez faptul că membrii FIA sunt optimişti în ceea ce priveşte viitorul acestei ţări. Programul
de reforme adoptate şi implementate de către Guvernul Republicii Moldova în ultimii ani, orientarea proeuropeană, semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv cu Uniunea Europeană și
deschiderea autorităţilor pentru un dialog deschis cu reprezentanţii businessului, ne fac să credem că
împreună putem contribui la crearea unor condiţii mai bune pentru business.
Desigur, actualii membri ai Asociaţiei au întâmpinat şi întâmpină în continuare diverse provocări, situaţii
critice şi “mici crize” în lucrul lor de zi cu zi. Cu toate acestea, niciunul din membrii Asociaţiei nu şi-a întrerupt
activitatea în Republica Moldova, iar faptul că mulţi dintre noi şi-au dedicat timpul acestui proiect
demonstrează angajamentul nostru faţă de Republica Moldova.
Astfel, sperăm că ediţia 2015 a Cărţii Albe va deveni parte a unui dialog continuu şi constructiv între
autorităţile RM şi membrii Asociaţiei. FIA este pregătită să pună la dispoziţia Guvernului Republicii Moldova
tot sprijinul său pentru transpunerea recomandărilor sale în practică. FIA crede că implementarea acestor
recomandări va transforma Republica Moldova într-o destinaţie mai atractivă pentru investiţii, rezultând, în
cele din urmă, într-o creştere a investiţiilor străine directe.
În ﬁnal, aş dori să mulţumesc, în numele FIA, tuturor membrilor Asociaţiei și celor ce au contribuit la
pregătirea şi publicarea celei de-a patra ediţii a Cărţii Albe.

Ridha TEKAIA
Presedintele FIA
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DESPRE FIA
Asociaţia Investitorilor Străini (FIA), este o asociaţie non-proﬁt din Republica Moldova, fondată în septembrie
2003 de către 8 investitori străini, cu sprijinul OCDE, prin intermediul unui proiect ce avea drept scop
stimularea reformelor şi ameliorarea mediului de afaceri din ţările din Europa de Sud-Est.
FIA face parte din reţeaua regională a Consiliilor Investitorilor Străini, structuri ce au înregistrat numeroase
succese în ţările în care activează.
Asociaţia numără printre membrii săi cele mai mari companii cu capital străin din ţară, companii ce oferă o
mare varietate de bunuri şi servicii, acoperind toată gama domeniilor de activitate din economia ţării –
domeniul agricol, cel industrial, bancar, al telecomunicaţiilor, de distribuţie, audit şi consultanţă juridică.
Obiectivele asociaţiei sunt:
- reprezentarea şi promovarea opiniilor membrilor săi, atât pentru apărarea intereselor comune, cât şi
pentru atragerea unor noi investiţii;
- cooperarea cu autorităţile publice din Republica Moldova pentru depăşirea diﬁcultăţilor şi obstacolelor
care ar putea exista în relaţiile cu investitorii străini;
- apărarea intereselor comunităţii internaţionale de afaceri din Republica Moldova;
- informarea membrilor asociaţiei, şi nu numai, despre climatul investiţional din ţară;
- informarea potenţialilor investitori despre experienţa membrilor FIA etc.
Misiunea principală a Asociaţiei este facilitarea dialogului dintre factorii de decizie relevanţi şi investitori
pentru crearea unui mediu investiţional favorabil investiţiilor străine directe.
FIA reprezintă interesele membrilor săi în diverse structuri: Confederaţia Naţională a Patronatului din
Republica Moldova, Comisia de Stat pentru Reglementarea activităţii antreprenoriale ("Ghilotina"), Consiliul
Economic al Prim-ministrului, grupuri de lucru tematice ale Guvernului etc.

CARTEA ALBĂ
Pentru Asociaţia Investitorilor Străini Cartea Albă reprezintă devotamentul ferm de a întreprinde acţiuni
pentru îmbunătăţirea climatului investiţional din Republica Moldova. Titlul publicaţiei îi denotă şi esenţa –
document de politici în formatul unor recomandări bazate pe experienţa internaţională. Astfel, ea nu
constituie un raport de monitorizare a diverselor realizări. Dimpotriva, Cartea Albă reﬂectă o concepţie
asupra acţiunilor ce trebuiesc întreprinse, un plan de acţiuni pe care FIA vrea să-l urmeze.
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SUMAR EXECUTIV
După o pauză de şase ani, Asociaţia Investitorilor Stăini (FIA) publică cea de-a patra ediţie a Cărţii Albe.
Publicarea Cărţii Albe a demarat în 2005 şi a constituit o adevărată platformă de dialog cu autorităţile
Republicii Moldova, reprezentând, totodată, şi o agendă a priorităţilor activităţii FIA.
Ediţia din acest an vine cu noi recomandări privind ameliorarea climatului investiţional din Republica
Moldova şi cuprinde patru capitole: I. legislaţia ﬁscală; II. relaţiile de muncă; III. concurenţa şi IV. aspecte
sectoriale şi transsectoriale.
Fiecare din aceste capitole identiﬁcă problemele cu care se confruntă companiile străine din Republica
Moldova şi formulează propuneri concrete de ameliorare a legislaţiei.
Capitolul I pune în evidenţă recomandări ce au drept scop: diminuarea cheltuielilor de conformare,
stabilitatea policiii ﬁscale şi vamale, stimularea extinderii bazei impozabile etc.
Capitolul II, inspirându-se din practica internaţională, pune în evidenţă necesitatea amendării legislaţiei ce
reglementează relaţiile de muncă şi subliniază importanţa unei ﬂexibilităţi a întreprinderilor în relaţiile de
muncă, pentru a spori competitivitatea acestora, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Legislaţia muncii are numeroase elemente ce sunt adevărate reminescenţe din perioada sovietică şi
reprezintă nu doar un factor ce afectează eﬁcienţa întreprinderilor, dar împiedică, în acelaşi timp, crearea
unor noi locuri de muncă, atragerea tinerilor specialişti şi motivarea acestora de a rămâne în RM.
Capitolul III enumeră acţiunile autorităţilor administraţiei publice ce limitează concurenţa şi practicile
întrepinderilor ce sunt contrare uzanţelor oneste în activitatea economică (concurenţa neloială).
Capitolul IV face referinţă la un şir de aspecte ce nu ţin de domeniile politicii ﬁscale, legislaţiei muncii sau
politicii concurenţiale, dar creează diﬁcultăţi în activitatea investitorilor străini. Unele din ele ţin de sectoare
concrete de activitate, precum industria bancară sau comerţul, altele, însă, precum protecţia mediului şi
energia, sunt comune mai multor domenii de activitate economică.
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LEGISLAŢIA FISCALĂ
Pe parcursul ultimilor ani, politicile ﬁscale au dat dovadă de un caracter instabil, deseori ﬁind adoptate în
mod netransparent, iar consultările în procesul de elaborare a acestora au purtat un caracter mai mult
formal. Din păcate, ele nu au abordat în mod consecvent provocările ce ţin de diminuarea bazei impozabile reducerea numărului de angajaţi-contribuabili în raport cu beneﬁciarii asigurărilor sociale (pensionarii), dar
şi de structura sectorului real, constituită preponderent din întreprinderi mici şi mijlocii, care cu greu fac faţă
poverii privind administrarea ﬁscală.
În acest sens, FIA vine cu recomandări ce vizează diminuarea cheltuielilor nefondate de conformare potrivit
celor mai bune practici europene, pe de o parte, şi stimularea extinderii bazei impozabile, pe de altă parte,
prin imprimarea unui caracter echitabil impozitării salariilor.

I. Politica ﬁscală

Implementarea unor mecanisme care să

Astfel, considerăm necesară întreprinderea

determine stabilitatea politicii ﬁscale/vamale

tuturor măsurilor necesare pentru
asigurarea stabilităţii şi certitudinii politicii

În ultimii ani, mediul de afaceri s-a confruntat cu un
număr impunător de modiﬁcări ale legislaţiei ﬁscale şi
vamale, ﬁind astfel supus (1) provocării de a-şi

ﬁscale şi vamale, precum şi excluderea
practicii de modiﬁcare frecventă a Codului
ﬁscal şi a Codului vamal.

ajusta/adapta strategiile de business, dar şi (2)
incertitudinii privind planiﬁcarea activităţii pe termen

De asemenea, urmează a ﬁ excluse

lung. Mai mult decât atât, este bine cunoscut faptul că

situaţiile în care modiﬁcările la legislaţia

stabilitatea politicii ﬁscale şi vamale reprezintă un

ﬁscală intră în vigoare imediat după

factor determinant în atragerea investiţiilor în

publicarea acestora sau au un efect

economie.

retroactiv.
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Corelarea termenilor utilizaţi în legislaţia

Propunem uniformizarea şi corelarea

ﬁscală cu Standardele Internaţionale

termenilor utilizaţi în legislaţia ﬁscală cu cei

de Raportare Financiară şi noile Standarde

prevăzuţi de noile SNC şi de SIRF.

Naţionale de Contabilitate
Începând cu 1 ianuarie 2012 entităţile de interes public sunt olbigate să întocmească situaţii ﬁnanciare
conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară („SIRF”), iar începând cu 1 ianuarie 2015
este obligatorie aplicarea noilor Standarde Naţionale de Contabilitate („SNC”) de către toate entităţile cu
excepţia celor de interes public şi celor care nu au adoptat SIRF-urile.
În scopuri ﬁscale, se pot folosi metode de evidenţă ﬁnanciară bazate pe prevederile noilor SNC şi a SIRFurilor care nu contravin prevederilor legislaţiei ﬁscale. SIRF-urile şi noile SNC-urile includ termeni noi, care
diferă de cei utilizaţi în legislaţia ﬁscală şi care pot genera confuzii şi interpretări ale legislaţiei ﬁscale.

Implementarea în legislaţia ﬁscală a conceptului

În acest context, propunem introducerea

de „soluţie ﬁscală individuală anticipată”

unor norme în Codul ﬁscal care să

Prevederile actuale ale Codului ﬁscal sunt
interpretate prin intermediul instrucţiunilor,
deciziilor, ordinelor, circularelor şi al altor documente

reglementeze procedura de emitere de
către autorităţile ﬁscale a „soluţiilor ﬁscale
individuale anticipate”.

elaborate de către autorităţile ﬁscale sau de alte
instituţii competente, care deseori exprimă opinii
contradictorii. De asemenea, prevederile Codului
ﬁscal pot ﬁ generale şi interpretabile. În consecinţă,
contribuabilii întâmpină o serie de diﬁcultăţi la
interpretarea normelor ﬁscale şi nu dispun de pârghii
pentru a-şi securiza tratamentul ﬁscal aferent
anumitor tranzacţii complexe.

II. Contribuţiile la asigurările sociale de stat
Angajatorul achită la Bugetul Asigurărilor Sociale de

Diminuarea contribuţiilor plătite de

Stat 23%, calculate din valoarea salariului brut, iar

angajator şi majorarea proporţională a

angajatul achită la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

contribuţiilor individuale ale salariaţilor.

6%, ﬁind stabilită limita maximă a acestora, calculată
la 5 salarii medii pe economie (valoare stabilită anual

Stimularea apariţiei fondurilor private de

de Guvern).

pensii prin redirecţionarea contribuţiilor

Angajatorii din agricultură pot beneﬁcia în prezent de
facilităţi la contribuţiile de asigurări sociale, dacă

individuale la discreţia salariaţilor.
Îmbunătăţirea mediului de afaceri în

practică în decursul întregului an bugetar exclusiv

domeniul agriculturii prin revizuirea

activităţile agricole menţionate în grupele 01.1-01.4

condiţiei de aplicare a facilităţii la

din CAEM. Astfel, angajatorii sunt restricţionaţi în

contribuţiile de asigurări sociale, astfel încât

obţinerea altor venituri (de ex. comercializarea

aceasta să ﬁe acordată angajatorilor care

pieselor de schimb neutilizate, transmiterea în

au o pondere mai mare de 75% a venitului

subarendă a terenurilor agricole, transmiterea în

din vânzări din activităţile agricole.

locaţiune a echipamentelor agricole etc.)
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III. Contribuţiile la asigurările obligatorii de asistenţă medicală
Atât angajatorul, cât şi angajatul achită la Bugetul

Plafonarea contribuţiilor similar mecanis-

Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală prime a

mului de plafonare a contribuţiilor la

câte 4,5%, calculate din valoarea salariului brut. În

asigurările sociale.

acelaşi timp, prima de asigurare calculată în sumă ﬁxă
constituie 4056 de lei (pentru anul 2015), unele
categorii de asiguraţi beneﬁciind de scutiri de 50 şi
chiar de 75%, dacă achită aceste prime în primele 3

Stimularea apariţiei fondurilor private de
asigurări medicale şi a concurenţei între
prestatorii de servicii publice şi private.

luni ale anului. Asigurarea de asistenţă medicală nu
este individualizată şi nu ţine cont de volumul
contribuţiilor plătite în raport cu eventualele servicii
acordate asiguratului.

IV. Impozitul pe venit persoane ﬁzice
Venitul anual al salariaţilor ce nu depăşeşte 29 640 de

Stabilirea scutirii personale anuale la nivelul

lei este impozitat cu 7%, iar cel ce depăşeşte acest

minimului de existenţă.

nivel se impozitează cu 18%. Fiecare salariat
beneﬁciază de o scutire personală din venit de 10 128
de lei pe an.

Aplicarea unei cote unice a impozitului pe
venit sau majorarea plafonului de aplicare a
cotei de 7%.

V. Impozitul pe venit persoane juridice
Revizuirea regulilor de deducere din

Astfel, credem că revizuirea regulilor de

perspectiva impozitului pe venit din

deducere în scopul impozitului pe venit din

activitatea de întreprinzător

activitatea de întreprinzător a unor tipuri de

Prevederile actuale cu privire la deductibilitatea
anumitor cheltuieli în scopul impozitului pe venit din
activitatea de întreprinzător sunt în multe cazuri
neclare, ﬁind interpretate atât de către contribuabili,
cât şi de autorităţi, fapt ce duce la comiterea unor
erori din partea contribuabililor şi la abordarea
neconsecventă a prevederilor respective din partea

cheltuieli

şi de reportare a pierderilor

ﬁscale ar trebui să se regăsească pe agenda
autorităţilor competente. În special, ne
referim la necesitatea deﬁnirii unor criterii
clare, care să determine caracterul ordinar
şi necesar al cheltuielilor suportate în
cadrul activităţii de întreprinzător.

autorităţilor ﬁscale.

Reportarea pierderilor în viitor
Ca şi în alte state în care Codul ﬁscal a fost elaborat în
baza Codului ﬁscal internaţional, în Republica
Moldova este posibilă reportarea pierderilor în anii
următori în care acestea au survenit. În majoritatea
cazurilor, iniţierea unei afaceri generează suportarea
unor pierderi ﬁscale în primii ani de activitate.

Art. 32(1). A elimina restricţia potrivit căreia
valoarea pierderilor se reportează „în părţi
egale”.
Art. 32(1). A stabili perioada maximă în care
pierderile suferite pot ﬁ reportate în viitor
pe 5 ani.
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Respectiv, eşalonarea pierderilor în părţi egale pe

A analiza posibilitatea de reportare a

parcursul a 3 ani are un impact negativ pentru

pierderilor ﬁscale fără împărţirea acestora

climatul investiţional din Republica Moldova,

în părţi egale, ci în limita venitului impozabil

deoarece aceste pierderi (care au apărut ca urmare a

al contribuabilului.

suportării unor cheltuieli ordinare şi necesare,
conﬁrmate documentar) nu pot ﬁ reportate în
întregime, sau reportarea lor nu este avantajoasă
pentru companii.

Evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor ﬁxe în

Art. 26-27. A uniﬁca evidenţa în scopuri

scopuri ﬁscale

ﬁscale a mijloacelor ﬁxe cu evidenţa

Evidenţa uzurii mijloacelor ﬁxe în scopuri ﬁscale nu

ﬁnanciară.

numai că este de o complexitate sporită, ceea ce duce
la numeroase erori, dar necesită şi resurse
c o n s i d e ra b i l e d i n p a r t e a c o n t r i b u a b i l i l o r .
Simpliﬁcarea modului de ţinere a evidenţei
mijloacelor ﬁxe în scopuri ﬁscale ar reduce
semniﬁcativ atât timpul consumat de către
contribuabili la întocmirea dării de seamă privind
impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, cât
şi eventualele erori ce apar la ţinerea evidenţei
mijloacelor ﬁxe.

Perioada ﬁscală privind impozitul pe venit al

În conformitate cu cele mai bune practici

persoanelor juridice

europene privind aplicarea unei perioade
ﬁscale referitoare la impozitul pe venit

Legislaţia ﬁscală stabileşte că anul calendaristic

diferită de anul calendaristic, similar cu

reprezintă perioada ﬁscală privind impozitul pe venit,

prevederile inserate deja în Legea

în timp ce Legea contabilităţii permite aplicarea unei

contabilităţii.

perioade de gestiune diferite de anul calendaristic şi
care să corespundă cu perioada de gestiune a
întreprinderii-mamă. În consecinţă, companiile sunt
obligate să pregătească în prezent rapoartele
ﬁnanciare de două ori: o dată, pentru a întocmi
Declaraţia privind impozitul pe venit, şi a doua oară,
pentru a consolida rezultatele ﬁnanciare cu entitatea
mamă.

Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia

A se prevedea în legislaţia ﬁscală divizarea

capitală şi cea curentă

cheltuielilor privind reparaţia capitală şi cea
curentă, astfel încât cheltuielile privind
reparaţia capitală în cazul capitalizării să ﬁe
deduse în întregime pe perioadă valabilităţii
contractului de locaţiune.
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VI. Taxa pe valoarea adăugată

Cu toate că în ultimii ani au fost modiﬁcate mai multe aspecte ce ţin de administrarea TVA (registrul electronic
al facturilor, restituirea TVA-ului în cazul efectuării investiţiilor capitale etc.) şi au avut loc tentative de a
modiﬁca cotele TVA, cel puţin la producţia agricolă, ca mai apoi să se revină la situaţia anterioară, trebuie să
remarcăm că situaţia generală s-a îmbunătăţit. Însă mai persistă anumite situaţii care necesită îmbunătăţiri
în vederea alinierii la standardele europene.
Restituirea TVA
Legislaţia ﬁscală stabileşte expres şi limitează cazurile
în care agenţii economici pot solicita restituirea TVA
(de ex. operaţiuni de export, efectuarea investiţiilor
capitale). Astfel, companiile care nu efectuează astfel

A racorda legislaţia la prevederile Directivei
a VI-a a Uniunii Europene, astfel încât
agenţii economici să poată beneﬁcia de
dreptul de a solicita restituirea TVA atunci
când se înregistrează o creanţă privind TVA.

de tranzacţii şi înregistrează trecerea în cont a TVA
(debit TVA) datorită diverselor motive (inclusiv cele ce
ţin de perioadele diferite în care se efectuează
procurările şi livrările) sunt obligate să investească
mijloace băneşti adiţionale în creanţa privind TVA.
Facturile ﬁscale
Factura ﬁscală (denumirea uzuală – factură TVA)
reprezintă un formular tipizat, securizat şi numerotat,
distribuit de către autorităţile ﬁscale contra plată.
Factura ﬁscală este, de asemenea, documentul:
- de însoţire a mărﬁi pe timpul transportării;
- de transmitere a încărcăturii în gestiunea

Aceste prevederi sunt improprii facturilor
ﬁscale. Documentele de însoţire a
mărfurilor ar trebui să conţină, pe lângă
datele de identiﬁcare a părţilor implicate în
tranzacţie, doar indicatorii cantitativi, nu şi
preţul; aceste funcţii urmează a ﬁ transmise
altui document – Avizului de expediţie.

primitorului, ce conﬁrmă obligaţia transportatorului de a transporta mărfurile din însărcinarea
furnizorului sau a cumpărătorului.
TVA la importul de servicii

A abroga prevederea referitoare la
achitarea TVA la importul de servicii la data
plăţii pentru servicii.
A prevedea achitarea TVA la importul de
servicii până la data de 25 a lunii următoare
celei de efectuare a plăţii pentru serviciile
importate.
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Includerea unor prevederi сare să

Recomandăm introducerea unei prevederi

reglementeze trecerea în cont a TVA pe

exprese, care să clariﬁce dreptul de

valorile materiale, serviciile procurate

deducere a TVA aferent procurărilor

În prezent, Codul ﬁscal nu include norme care să
descrie dreptul de trecere în cont a TVA aferent
procurărilor efectuate de către subiecţii plătitori de

efectuate pentru livrările ce nu reprezintă
obiect impozabil cu TVA, menţionate
anterior.

TVA pentru efectuarea anumitor livrări, şi anume:
livrările menţionate la art. 95 alin. (2) al Codului
ﬁscal;
livrările de servicii care, potrivit unor acte
internaţionale, nu se impozitează cu TVA (ex.
servicii de telecomunicaţii internaţionale).

VII. Accize

Accizele achitate de către producătorii de

A permite producătorilor de mărfuri

mărfuri supuse accizului

supuse accizului să transfere valoarea

Actualmente producătorii de mărfuri supuse accizului
sunt obligaţi să vireze la Bugetul de Stat accizele

accizelor aferente până la sfârşitul lunii
(similar TVA).

aferente în momentul livrării producţiei.

Accizele aplicate importului de păcură
Aplicarea accizei la importurile de păcură diminuează
competitivitatea produselor întreprinderilor
industriale din Republica Moldova care utilizează

Introducerea posibilităţii de restituire a
accizei la păcură utilizate de întreprinderile
producătoare, în conformitate

cu

prevederile Directivei 2003/96/CE.

păcura în procesul de producţie.

VIII. Alte impozite şi taxe
Plăţi în favoarea fondului de susţinere socială

A abroga Legea nr. 827 din 18.02.2000 a

a populaţei

fondului republican şi a fondurilor locale de

Începând cu anul 2000, ﬁind considerate un lux,
serviciile de telefonie mobilă sunt impozitate
suplimentar cu 2,5% din cifra de afaceri. Aceste
acumulări sunt transferate într-un Fond special
pentru susţinerea păturilor defavorizate ale
populaţiei. Cu toate că s-au îmbunătăţit gradul de
transparenţă şi administrarea acestui Fond, taxa
respectivă creează distorsiuni pe piaţă, raportată la
alţi prestatori de servicii de telefonie ﬁxă şi internet.
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IX. Alte aspecte ﬁscale

Iniţierea de dosare penale pentru erori

A alinia legislaţia Republicii Moldova la cele

tehnice depistate în declaraţiile ﬁscale ale

mai bune practici ale Uniunii Europene

agenţilor economici

privind aplicarea sancţiunilor penale
pentru încălcări ﬁscale.

Legislaţia, precum şi abordarea practică a organelor
de urmărire penală permit iniţierea de dosare penale
chiar şi în cazul depistării unor erori tehnice în
declaraţiile ﬁscale. Astfel, iniţierea dosarelor penale
constituie nişte instrumente de exercitare a presiunii
asupra administratorilor agenţilor economici şi
reduce atractivitatea climatului investiţional din
Republica Moldova.
Inventarierea anuală

A prevedea obligativitatea efectuării

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii,

inventarierii patrimoniului entităţii o dată la

agenţii economici sunt obligaţi să efectueze

4 ani. Pe durata acestei perioade,

inventarierea anual.

desfăşurarea inventarierii trebuie să
ramână la discreţia acţionarilor sau a
managementului companiei.
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RELAŢIILE DE MUNCĂ
Legislaţia Republicii Moldova care reglementează relaţiile de muncă rămâne a ﬁ unul din domeniile în care
schimbările au loc cu o deosebită întârziere şi diﬁcultate. Dezvoltarea economiei statului, transformările
rapide, care au loc în economia naţională şi internaţională, impun o adaptare imediată a întreprinderilor la
noile condiţii de piaţă. În acest sens, ﬂexibilitatea întreprinderilor în relaţiile de muncă constituie un factor
important, ce inﬂuenţează direct competitivitatea şi potenţialul de adaptare a întreprinderilor la noile
condiţii economice.
Cadrul legal învechit în domeniul muncii produce obstacole nu doar în activitatea eﬁcientă a întreprinderilor,
dar şi în asigurarea unei echităţi mai mari între angajaţi, precum şi în asigurarea cu locuri de muncă a tinerilor
specialişti, crearea locurilor de muncă pe durate scurte şi medii, dezvoltarea unei economii moderne şi
crearea condiţiilor favorabile în atragerea investiţiilor.
Prezentăm mai jos o listă de recomandări privind modiﬁcarea Codului muncii al Republicii Moldova,
recomandări care decurg inclusiv din practicile internaţionale şi care vor duce la o modernizare a cadrului
legal în domeniul muncii.

I. Relaţiile angajator/angajat
Referinţă: Codul muncii al RM
Transferul angajaţilor

Art. 74 A include posibilitatea de transfer pe

Codul muncii nu prevede posibilitatea efectuării unui

o perioadă determinată al salariatului

t ra n s f e r t e m p o ra r a l s a l a r i a t u l u i î n c a d r u l

(temporar), în special în cazurile de

întreprinderii (cu acordul scris al părţilor). Această

deplasare a angajaţilor în interes de

interdicţie creează probleme de suplinire a locurilor

serviciu, de detaşare pe o perioadă scurtă

temporar vacante

sau medie, de concedii medicale de lungă

în întreprindere, singura

p o s i b i l i t a t e ﬁ i n d a n g a j a re a p e o p e r i o a d ă

durată etc.

determinată, fapt ce prezintă un dezavantaj atât
pentru angajator, cât şi pentru salariat.
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Transferul temporar este necesar întreprinderilor în

A prevedea posibilitatea angajării pe o

care activitatea salariatului presupune cunoştinţe şi o

perioadă determinată pentru locurile de

pregătire specială (cursuri iniţiale, cunoaşterea

muncă rămase vacante în urma transferului

sistemelor informaţionale şi a procedurilor de lucru,

temporar al salariatului.

de securitate etc.) şi o perioadă de adaptare mai
mare.
Pensionarea pentru limită de vârstă

A se prevedea că atingerea vârstei de

Legislaţia Republicii Moldova tratează diferit

pensionare constituie temei de încetare a

activitatea de muncă în serviciul public şi sectorul

contractului individual de muncă, oferindu-

privat, pe aspecte ce ţin de încetarea raporturilor de

se posibilitatea unei prelungiri prin acordul

muncă cu o persoană care a atins vârsta de

comun al părţilor.

pensionare. Astfel, raportul de muncă cu o persoană
angajată într-o funcţie publică încetează la atingerea
vârstei care acordă dreptul la pensie pentru limită de
vârstă, iar în sectorul privat raportul de muncă
continuă o perioadă nedeterminată. Aceste prevederi
creează impedimente în angajarea tinerilor specialişti,
respectiv în asigurarea acestora cu locuri de muncă şi
venituri.
Concediul pentru îngrijirea copilului

Art. 86 (2), 251. A reduce termenul de la 6 la

Se interzice concedierea persoanei aﬂate în concediu

3 ani privind interdicţia concedierii

pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6 ani şi a

persoanei aﬂate în concediu pentru

celor aﬂate în concediu de maternitate, în afara

îngrijirea copilului.

cazurilor de lichidare a companiei.
Munca suplimentară

A se permite recompensarea timpului în

Legislaţia muncii a Republicii Moldova nu prevede

care a fost prestată muncă suplimentară

posibilitatea de recompensare a muncii suplimentare

prin ore libere plătite în decurs de 30 de zile

prin ore libere plătite.

de la realizarea muncii suplimentare.

În cazul în care angajatorul optează pentru compensarea muncii suplimentare prin ore libere plătite în
termen de 30 de zile calendaristice după efectuarea muncii suplimentare, salariatul va beneﬁcia de un
număr de ore libere egal cu cel al orelor suplimentare prestate, beneﬁciind de salariul pentru orele
prestate peste programul normal de muncă.
Perioada de probă

Art. 62 a), c). A anula restricţiile referitoare la

Se interzice aplicarea perioadei de probă tinerilor

cazurile pentru care se permite aplicarea

specialişti şi persoanelor angajate în bază de concurs.

perioadei de probă.

Codul nu prevede cazurile în care salariatul este

A permite aplicarea perioadei de probă

transferat la acelaşi angajator într-o funcţie nouă.

pentru salariaţii care se transferă într-o
nouă funcţie la acelaşi angajator.

În majoritatea cazurilor, perioada de 3 luni nu este
suﬁcientă pentru veriﬁcarea aptitudinilor
profesionale ale salariatului.
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Concedii anuale

A prevedea faptul că zilele de concediu

Nu se reglementează cazurile în care angajaţii nu şi-au

anual de odihnă neutilizate în anul curent

folosit concediile anuale pe parcursul mai multor ani.

trebuie să ﬁe folosite nu mai târziu decât în

În schimb, Codul permite acumularea nelimitată a

cursul următorilor 2 ani, în caz contrar

zilelor de vacanţă neutilizate, care pot ﬁ revendicate

pierzându-şi valabilitatea.

de către angajat printr-o cerere.
Salariaţilor din unele ramuri ale economiei naţionale

Art. 121(3). A prevedea o limită maximă

(industrie, transporturi, construcţii etc.) li se acordă

pentru zilele de vacanţă adiţionale

concedii de odihnă anuale suplimentare plătite.

(maximum 4 zile), indiferent de ramura de
activitate a salariatului.

Potrivit art. 113(1) din Codul muncii, tuturor

A modiﬁca durata concediului anual de

salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă

odihnă după cum urmează:

plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice,
cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

20 de zile lucrătoare în cazul
unităţilor în care săptămâna de
muncă constituie 5 zile;
24 de zile lucrătoare pentru unităţile
în care săptămâna de muncă
constituie 6 zile.

Demisionarea

A anula Art. 85(4).

Angajatorul nu este în drept să elibereze salariatul care a depus cererea de demisie dacă în timp de 2
săptămâni de la depunerea cererii salariatul retrage (anulează) cererea depusă şi nici o persoană nu este
angajată în loc.
Termenul de preaviz de două săptămâni, prevăzut de Cod pentru depunerea cererii de demisie,
reprezintă o perioadă minimă, care este la dispoziţia angajatorului, pentru a selecta şi a angaja o altă
persoană. Astfel, la retragerea cererii de demisie de către salariat, angajatorul pierde resursele ﬁnanciare
şi umane alocate pentru angajarea unei persoane noi.
Concedierea

Art. 86(1). A prevedea posibilitatea

Codul muncii nu prevede posibilitatea concedierii

concedierii oricărui angajat, indiferent de

salariatului ale cărui acţiuni sau inacţiuni au cauzat

funcţia ocupată în companie, pentru

prejudicii grave angajatorului. Legea nu conţine

cazurile de „încălcare gravă” stabilite în

prevederi care ar permite concedierea angajaţilor în

regulamentele sau politicile interne din

cazul unor acţiuni sau inacţiuni ale salariatului care au

cadrul unităţii angajatorului.

pus în pericol sau au defectat sisteme informaţionale,
baze de date, sisteme de securitate, au prejudiciat
grav imaginea angajatorului, dacă nu a fost respectată
conﬁdenţialitatea informaţiei legate de operaţiunile
companiei şi în alte cazuri cu consecinţe grave pentru
angajator.
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Compensaţii în caz de lichidare

Art. 186(1) a). A prevedea o limită maximă

Angajatorii sunt obligaţi să asigure pentru salariaţii

pentru compensaţiile în caz de lichidare, în

concediaţi din cauza lichidării companiei o

valoare de 3 salarii lunare medii pe

compensaţie în mărime de un salariu mediu

economie.

săptămânal pentru ﬁecare an de serviciu.

Șomajul tehnic

A reduce indemnizaţia de şomaj tehnic la

Art. 80 din Codul muncii prevede la alineatul 4) că în

50% din salariul de bază al angajatului.

perioada şomajului tehnic, care nu poate depăşi 6 luni
în decursul unui an calendaristic, salariaţii vor
beneﬁcia de o indemnizaţie ce nu poate ﬁ mai mică de
75 la sută din salariul lor de bază, cu excepţia cazurilor
de suspendare a contractului individual de muncă,
conform art. 77 lit.c).

Conﬂict de interese

A introduce o clauză de neconcurenţă,

Lipsa unei clauze de neconcurenţă.

preluată din legislaţia comunitară: „Părţile
pot negocia şi cuprinde în contract o clauză
de neconcurenţă prin care salariatul să ﬁe
obligat ca după încetarea contractului să nu
presteze în interes propriu sau al unui terţ o
activitate care se aﬂă în concurenţă cu cea
prestată de angajatorul său în schimbul
unei indemnizaţii lunare de neconcurenţă
pe care angajatorul se obligă să o plătească
pe toată perioada de neconcurenţă”.

Garanţii şi compensaţii pentru salariaţii

A modiﬁca prevederile art. 178-182 prin

care îmbină munca cu studiile

acordarea concediilor suplimentare cu

Potrivit Codului muncii, angajaţilor care îmbină munca

menţinerea salariului mediu, integral sau

cu studiile li se acordă concedii suplimentare cu

parţial, numai pentru salariaţii trimişi la

menţinerea, integrală sau parţială, a salariului mediu

studii din iniţiativa angajatorului. Pentru

şi a altor înlesniri, în modul stabilit de Guvern.

salariaţii încadraţi la studii din proprie

Hotărârea Guvernului nr. 435 din 23.04.2007

iniţiativă, prin acordul părţilor, poate ﬁ

stabileşte obligaţia angajatorului de a acorda concedii

acordat concediu suplimentar fără

suplimentare pentru studii de până la 30 de zile

menţinerea salariului mediu.

pentru examene, colocvii ş.a. şi până la 90 de zile
calendaristice pentru susţinerea tezelor de licenţă,
master, cu menţinerea a 75% din salariul mediu la
locul de muncă de bază. Astfel de prevederi nu au o
justiﬁcare economică, iar în unele cazuri pot pune în
pericol funcţionarea întreprinderii.
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II. SINDICATELE
Concedierea

Art. 87(1), 88(1) h). A elimina litera c) din
conţinutul articolului.

Art. 87(1). Concedierea salariaţilor membri de sindicat în cazul reducerii numărului sau a statelor de
personal poate avea loc doar cu acordul preliminar scris al organului sindical din unitate. Legea nu
prevede obligaţia organului sindical de a argumenta acordul sau dezacordul în privinţa concedierii
membrului de sindicat, fapt care poate pune în pericol funcţionarea întreprinderii. În practică, reducerea
numărului sau a statelor de personal este aplicată de angajator în cazuri de restructurare şi/sau din
considerente economice.
Art. 87(2). Concedierea persoanei alese în organul

Art. 87(2), 88(1) h) A elimina restricţiile

sindical se admite doar cu acordul preliminar al

privind concedierea angajatului - membru

organului sindical al cărui membru este persoana în

al organului sindical. A păstra reglemen-

cauză, indiferent de natura motivelor ce ar atrage

tarea cazurilor ce ţin de liderii sindicatelor,

eliberarea din serviciu, inclusiv concedierea în cazul

astfel încît concedierea să ﬁe încheiată

lichidării sau al reducerii personalului.

numai în urma unei consultări prealabile cu
organul sindical.

Concedierea salariaţilor care au fost aleşi în organele

Art. 388(4). A anula prevederile acestui

sindicale nu se admite timp de 2 ani după expirarea

alineat.

mandatului, cu excepţia cazurilor de lichidare a
unităţii sau de comitere de către salariaţii respectivi a
unor acţiuni culpabile.
Programul de muncă

Art. 101(3), 116(1), 321(1). A prevedea faptul

Programul muncii în schimburi, precum şi al

că aspectele ce ţin de programul muncii vor

concediilor de odihnă anuale se aprobă de către

ﬁ consultate, şi nu aprobate în comun cu

angajator de comun acord cu reprezentanţii

reprezentanţii sindicali.

salariaţilor.
Munca suplimentară

A modiﬁca art. 104(4), pentru a permite

Conform art. 104 (4) din Codul muncii, atragerea la

angajatorului atragerea salariaţilor la

muncă suplimentară în alte cazuri decât cele

munca suplimentară doar cu acordul lor

prevăzute de legislaţie se admite cu acordul scris al

scris şi a anula obligaţia angajatorului de a

salariatului şi al reprezentanţilor salariaţilor.

cere acordul reprezentanţilor salariaţilor.

Sindicatele însă nu poartă răspundere pentru
eﬁcienţa activităţii întreprinderii.
Plăţi de stimulare

Art. 137(1), 138(2). A permite angajatorilor

Angajatorul este în drept să stabilească diferite

să-şi gestioneze independent schemele de

sisteme de premiere după consultarea reprezentan-

plăţi stimulatorii, inclusiv adaosurile la

ţilor salariaţilor, iar recompensele în baza rezultatelor

salarii. A prevedea faptul că recompensele

activităţii anuale – cu aprobarea lor.

în baza rezultatelor activităţii anuale vor ﬁ
doar consultate împreună cu reprezentanţii sindicatelor, şi nu supuse aprobării
acestora.
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CONCURENŢA
I. Acţiunile autorităţilor administraţiei publice care limitează concurenţa

Concurenţa poate ﬁ afectată nu doar de comportamentul întreprinderilor pe piaţă, dar şi de unele acţiuni
sau inacţiuni ale autorităţilor administraţiei publice.
În conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale
autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează
concurenţa, precum:
a) limitarea drepturilor întreprinderilor de procurare ori comercializare;
b) stabilirea de condiţii discriminatorii sau acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în
cazul în care acestea nu sunt prevăzute de Lege;
c) stabilirea de interdicţii sau restricţii, neprevăzute de Lege, pentru activitatea întreprinderilor;
d) obligarea, directă ori indirectă, a întreprinderilor de a se asocia ori de a se concentra sub orice. formă.
Condiţii de concurenţă neloială privind

Î n v e d e re a m e n ţ i n e r i i u n u i m e d i u

comercializarea mărfurilor pe teritoriul

concurenţial echitabil, se impune:

Republicii Moldova, şi anume pe segmentul
transnistrean.
Companiile de pe malul drept al Nistrului îşi pot

(i) anularea taxei impuse ori
(ii) alinierea la condiţii egale a tuturor
jucătorilor din sector.

comercializa mărfurile pe teritoriul segmentului
transnistrean al Republicii Moldova doar cu plata unor
taxe de import, care pot ajunge până de 10% din
valoare mărfurilor, sumă care este percepută de
„autorităţile” vamale transnistrene neconstituţionale.
Având în vedere bariera şi dezavantajul susmenţionat, produsele nu pot ﬁ comercializate în
condiţiile unei concurenţe echitabile pe segmentul
dat al Republicii Moldova.
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Subvenţionarea economică (livrarea gazelor

În contextul celor expuse mai sus,

se

naturale etc. în condiţii preferenţiale) a

impun reglementări legislative privind

activităţii competitorilor din stânga Nistrului

contracararea unor asemenea avantaje

de către Federaţia Rusă, fapt care creează un

neconcurenţiale.

dezavantaj pentru companiile autohtone
O componentă deﬁnitorie ori semniﬁcativă în formarea preţurilor la produse o reprezintă costurile pe
care le suportă companiile la producerea mărfurilor. În acest sens, (i) preţul gazelor naturale livrat către
competitorii de pe malul stâng al Nistrului, precum şi (ii) tariful aplicat pentru energia electrică sunt de
aproximativ 3,5 ori mai mici decit cele stabilite pentru companiile de pe malul drept. Având în vedere
raţionamentul dat şi luând în considerare faptul că impactul costurilor combustibililor este considerabil,
companiile autohtone se confruntă cu condiţii tarifare discriminatorii.
Sectorul telefoniei mobile

A abroga Legea nr. 827 din 18.02.2000 a

Conform art. 4 din Legea nr. 827 din 18.02.2000 cu

fondului republican şi a fondurilor locale de

privire la Fondul Republican de Susţinere a Populaţiei,

susţinere socială a populaţiei. A trece

una dintre sursele de formare a mijloacelor Fondului

cheltuielile efectuate din Fondul de

o reprezintă transferurile lunare ce urmează a ﬁ

Susţinere a Populaţiei la Fondul Social.

efectuate de către persoanele juridice care prestează
servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la sută
din venitul obţinut din vânzările aferente acestor
servicii. Această taxă a fost introdusă în anul 2000,
ﬁind considerată „taxă de lux”.
Serviciul de Roaming
Serviciile GSM/3G, care oferă o alternativă pentru
serviciul de roaming internaţional furnizat de
operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova,
beneﬁciază de facto de un regim juridic şi ﬁscal mai
lejer, fapt care le oferă un avantaj competitiv
nejustiﬁcat. În afară de aceasta, tarifele cu amănuntul
pentru serviciul roaming aplicate de furnizorii
autohtoni utilizatorilor ﬁnali sunt determinate de
tarifele cu ridicata percepute de la furnizorii autohtoni

Volumul veniturilor obţinute de operatorii
străini din comercializarea serviciilor de
roaming internaţional pe teritoriul
Republicii Moldova este practic egal cu
volumul pierderilor suportate de către
furnizorii autohtoni din comercializarea
aceloraşi servicii. În acest sens, este
necesară asigurarea condiţiilor egale de
concurenţă pentru operatorii de servicii
roaming naţionali şi internaţionali.

de către operatorii străini ale căror reţele sunt folosite de utilizatorii ﬁnali atunci când se aﬂă în străinatate.
Uniunea Europeană a adoptat în ultimii ani o serie de acte normative ce prevăd reducerea treptată a
tarifelor cu ridicata percepute între operatorii din UE pentru serviciul de roaming internaţional,
concomitent cu reducerea treptată a tarifelor cu amănuntul aplicate de aceşti operatori utilizatorilor ﬁnali
până la nivelul tarifelor naţionale. Deoarece Republica Moldova nu este parte a Uniunii Europene, aceste
reglementări nu se aplică tarifelor cu ridicata percepute de către operatorii din Uniunea Europeană de la
furnizorii din Republica Moldova, care continuă să ﬁe foarte ridicate. Această situaţie impiedică furnizorii
autohtoni să ofere tarife roaming competitive cu operatorii din UE. În situaţia în care Uniunea Europeană
oferă operatorilor din Uniunea Europeană avantaje comerciale exclusive, ce nu sunt disponibile pentru
furnizorii din Republica Moldova, a permite operatorilor din Uniunea Europeană să comercializeze servicii
de roaming internaţional direct pe teritoriul Republicii Moldova în competiţie cu furnizorii autohtoni
înseamnă să favorizezi operatorii străini în detrimentul furnizorilor autohtoni, fapt care nu poate ﬁ
justiﬁcat cu nimic şi contravine intereselor economice naţionale.
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A modiﬁca legislaţia şi a permite transferul
pensiilor şi al altor plăţi şi la alte bănci.

pensiilor şi a altor plăţi sociale. Pensionarii şi alte
pături ale societăţii nu au posibilitatea să-şi aleagă
singuri banca la care doresc să ﬁe transferate pensiile
şi alte plăţi. În situaţia actuală, plus la toate, ei sunt
supuşi şi unui risc.
Sectorul bancar/Proiecte salariale
Deseori întreprinderile încheie contracte de achitare
a salariilor la conturile de card doar cu o singură
bancă. Angajaţilor companiilor, în majoritatea
cazurilor, nu li se permite să le ﬁe transferat salariul la

Elaborarea unui cadru legal ce ar penaliza
întreprinderile care îşi obligă angajaţii să-şi
primească salariile şi alte plăţi doar la
băncile cu care au încheiat un contract de
plată a salariilor pe card.

banca pe care o doresc ei, ci doar la banca cu care au
încheiat un contract exclusiv. Astfel se încalcă şi
dreptul consumatorului la alegere.
Sectorul bancar/Legislaţia ﬁscală defavorizează

Modiﬁcarea Codului ﬁscal prin implemen-

persoanele ﬁzice faţă de cele juridice

tarea unor prevederi ce ar permite

Conform articolului 25 din Codul ﬁscal, persoanelor

deducerea cheltuielilor legate de plata

juridice li se permite deducerea cheltuielilor legate de

dobânzilor la credite de către persoanele

plata dobânzilor pentru credite, ceea ce micşorează

ﬁzice.

baza impozabilă, pe când pentru persoanele ﬁzice nu

Permiterea deducerii cheltuielilor legate de

există o asemenea prevedere.

plata dobânzilor pentru creditele
persoanelor ﬁzice ar stimula creditarea
ipotecară, ar micşora baza impozabilă
pentru cetăţeni şi nu ar discrimina
persoanele ﬁzice faţă de cele juridice.

Sectorul bancar/ BEM - Concurenţa neloială
Prin Hotărârea nr. 152 din 21.06.2013 cu privire la
raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea
modului de administrare a pachetului de acţiuni al
statului deţinut la „Banca de Economii” S.A. şi a
situaţiei din domeniul ﬁnanciar-bancar al Republicii
Moldova s-a hotărât ca Parlamentul şi Guvernul să ia
toate măsurile necesare de a transfera către „Banca
de Economii” S.A. rulajele întreprinderilor şi ale
instituţiilor de stat/întreprinderilor în care statul
deţine pachetul majoritar de acţiuni. Hotărârea dată
limiteaza concurenţa loială în sistemul bancar.

Pentru a avea pârghii suﬁciente de a
contracara concurenţa neloială, Legea
concurenţei ar trebui îmbunătăţită şi să
interzică orice acţiuni sau inacţiuni nu
numai ale autorităţilor şi instituţiilor
administraţiei publice centrale sau locale,
dar şi ale Parlamentului, care restrâng,
împiedică sau denaturează concurenţa.
A abroga Articolul 3 din Hotărârea 152 din
21.06.2013 cu privire la raportul Comisiei
de anchetă pentru examinarea modului de
administrare a pachetului de acţiuni al
statului deţinut la „Banca de Economii” S.A.
şi a situaţiei din domeniul ﬁnanciar-bancar
al Republicii Moldova.
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Sectorul bancar/Plăţi comunale
La momentul actual băncilor li se interzice să
perceapă comisioane pentru acceptarea plăţilor
comunale în numerar de la clienţi, cu toate că
comisioanele primite de la beneﬁciari nu acoperă
costurile suportate de bănci.

Eliminarea barierelor legale ce limitează
posibilitatea băncilor de a concura la
capitolul acceptare de plăţi pentru servicii
de la populaţie.
Perceperea comisioanelor pentru achitarea utilităţilor în numerar de la clienţi ar
p e r m i t e ş i d ez v o l t a re a m i j l o a c e l o r
alternative de acceptare a plăţilor (internet
banking, terminale electronice etc.).

II. Concurenţa neloială
În contextul Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, concurenţa neloială reprezintă orice acţiune realizată
de întreprinderi în procesul concurenţei contrară uzanţelor oneste în activitatea economică.
Confuzionarea consumatorilor asupra

Înăsprirea controalelor în piaţă şi crearea

produsului, mărcii, desenului şi modelului

unui cadru legislativ sever în scopul

industrial al unor companii

contracarării şi/sau sancţionării unor
asemenea practici.

Copierea cvasiservilă – acţiuni de confuzie sancţionabile prin faptul creării de asemănări cu produsele
altor companii. Produsele concurenţilor imită/copiază parţial sau total produsele unor companii prin
lansarea pe piaţă a unui ambalaj propriu de comercializare a produsului care, ca „efect parazitar” de
urmărire, au aceeaşi formă, aceeiaşi gamă de culori, acelaşi mod de amplasare a design-ului, combinaţia
de culori şi combinaţia de cuvinte.
Supraîncărcarea camioanelor - practică
anticoncurenţială, în vederea obţinerii de
foloase adiţionale pe piaţă
Practicile de supraîncărcare a camioanelor de mare tonaj peste limitele admisibile, prevăzute de legislaţia
în vigoare, aduc avantaje ilegale companiilor din domeniul construcţiilor (în mod special la transportarea
cimentului). Companiile care respectă cadrul legal existent sunt a priori dezavantajate. Mai mult decât
atât, infrastructura rutieră este afectată în mod ireversibil.
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ASPECTE SECTORIALE ŞI TRANSSECTORIALE
Un şir întreg de aspecte ce nu ţin de domeniul politicii ﬁscale, legislaţiei muncii sau politicii concurenţiale
creează, de asemenea, impedimente în activitatea investitorilor străini. În timp ce o parte din ele sunt
speciﬁce unor sectoare concrete de activitate, altele sunt comune mai multor domenii unde s-au făcut
investiţii străine directe.

I. Industria bancară
Transparenţa sistemului bancar
Problemele grave de guvernare corporativă din
sistemul bancar, împreună cu un sistem judiciar slab,
reprezintă un risc sporit pentru stabilitatea ﬁnanciară
a Republicii Moldova.
Reformele şi modiﬁcările legislative adoptate şi
implementate în acest sens de către autorităţi în
ultima perioadă nu au înregistrat succese remarcabile

Sporirea transparenţei în structura
acţionariatului băncilor comerciale din
Republica Moldova.
Implementarea măsurilor şi mecanismelor
de asigurare a stabilităţii sectorului bancar
şi protejare a investiţiilor din băncile
comerciale.

şi atestă în continuare deﬁcienţe în aplicarea

Prevenirea deposedării acţionarilor şi

cerinţelor de reglementare care vizează băncile.

fraudelor în activitatea bancară.

În acest context, este vitală sporirea calităţii guvernării
corporative în sectorul bancar, inclusiv prin
consolidarea transparenţei proprietarilor, beneﬁciari
ﬁnali ai băncilor.
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Sporirea eﬁcienţei în cooperarea cu executorii

U n a c o rd c u U n i u n e a N a ţ i o n a l ă a

judecătoreşti

Executorilor Judecătoreşti ar ﬁ binevenit

Pentru executarea silită a documentelor executorii,
executorul judecătoresc este în drept să solicite şi să
primească gratuit pe suport de hârtie şi în regim online din partea autorităţilor publice centrale şi locale, a
instituţiilor (inclusiv ﬁnanciare), din partea altor

pentru facilitarea schimbului de informaţii
şi soluţionarea unor eventuale diferenţe
care apar la implicarea băncilor în
executarea încheierilor şi ordinelor incaso
emise de către executorii judecătoreşti.

organizaţii deţinătoare de registre de stat şi de
informaţii relevante pentru procedura de executare,
orice informaţie care ar permite identiﬁcarea
debitorului, a patrimoniului său şi a locului aﬂării lor.
Prezentarea acestor informaţii de către băncile
comerciale are drept rezultat suportarea unor costuri
administrative adiţionale, precum şi consumul
iraţional al timpului de muncă al angajaţilor, dat ﬁind
faptul că doar 1/3 din solicitările executorilor
judecătoreşti ţin de clienţii unei bănci. Anual,
aproximativ 50000 de solicitări primesc răspunsuri ce
incică faptul că banca nu dispune de informaţiile
solicitate.
Fondul de garantare a depozitelor
Subiectul măririi sumei garantate a depozitelor, care
în prezent constituie 6000 lei, este unul actual şi
frecvent discutat.
Discuţiile vizează în special valoarea sumei garantate
care încă nu este deﬁnită, însă subiectul necesităţii
revizuirii întregului sistem de garantare a depozitelor,
începând

cu modul de stabilire şi colectare a

acestuia cu instituţii,precum BNM, pentru a
monitoriza riguros instituţiile ﬁnanciare.
Consolidarea bazei regulatorii în domeniul
garantării depozitelor (introducerea
noţiunilor de risc şi gradare a băncilor în
dependenţă de această variabilă etc.).

contribuţiilor de la bănci şi terminând cu atribuţiile

Revizuirea modului de contribuție la Fond

Fondului în general, este ignorat. În prezent,

prin stabilirea contribuţiilor în dependenţă

colectarea contribuţiilor din partea băncilor se

gradul de risc, sporind astfel disciplina şi

efectuează în baza principiului solidarităţii – toate

transparenţa în sistemul bancar.

băncile participă la constituirea fondului, indiferent de
proﬁlul de risc al acestora. În condiţiile în care sistemul
bancar demonstrează eşecuri corporative, iar
problemele legate de transparenţă mai sunt actuale,
principiul solidarităţii nu mai poate ﬁ considerat unul
viabil, eﬁcient şi echitabil. Acest principiu, ignorând
proﬁlul de risc al băncilor, poate încuraja unele din ele
să accepte riscuri sporite.
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II. Comerţ

Reglementarea preţurilor
În conformitate cu prevederile art. 20 alineatul 6 al
Legii cu privire la comerţul interior ”Produsele şi
serviciile se comercializează pe teritoriul Republicii
Moldova la preţuri libere de vânzare, cu excepţia
preţurilor/tarifelor reglementate de stat. Preţul la
comercializarea produselor/serviciilor social
importante de primă necesitate a căror listă reﬂectă
comportamentul consumatorilor din păturile social
vulnerabile, se aprobă de către Guvern şi se
reglementează prin limitarea rentabilităţii la
producere şi/sau a adaosului comercial la vânzarea

Revizuirea cadrului normativ ce ţine de
măsurile de coordonare şi reglementare de
către stat a preţurilor/tarifelor (Hotărîrea
Guvernului nr. 547) prin stabilirea cazurilor,
condiţiilor, motivelor şi modalităţilor în care
Guvernul poate reglementa preţurile la
produsele declarate social importante.
Este necesară, de asemenea, identiﬁcarea
termenului pentru care este rezonabilă
intervenţia statului în ﬁxarea preţului
pentru un produs anumit.

acestora.
Reglementarea preţurilor de către Guvern se efectuează pe un termen de maximum un an şi va ﬁ
precedată de o argumentare economică şi statistică cu privire la necesitatea efectuării ei şi de avizul
Consiliului Concurenţei. ”
Astfel, până în prezent nu au fost operate unele modiﬁcări esenţiale în Hotărârea Guvernului nr. 547 cu
privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor/tarifelor, iar lista produselor
social importante, contrar Legii nr. 231/Legii nr. 187, nu a fost revizuită din 2010.
Practica demonstrează că ori de câte ori au existat încercări de reglementare a preţurilor la unele
produse, acestea au dus la creşterea preţurilor, defavorizând consumatorul ﬁnal.
Posibilitatea intervenţiei Guvernului în ﬁxarea preţurilor este una atipică pentru legislaţia europeană.
Această prevedere permite Guvernului să afecteze libera concurenţă.
Procedura de reglementare a activităţii

Optimizarea procedurii de obţinere a

de comerţ

autorizaţiei de funcţionare prin revizuirea

Conform prevederilor cadrului juridic naţional, pentru
desfăşurarea activităţii de întreprinzător se solicită un

Legii nr. 231 cu privire Ia comerţul interior
din 23.09.2010.

număr extins de acte permisive (autorizaţii, certiﬁcate,
avize, licenţe etc.), majoritatea cărora se dublează, şi impun costuri majore (timp, resurse ﬁnanciare şi
umane).
Unul dintre aceste acte este autorizaţia de funcţionare, obţinerea căruia reprezintă o procedură diﬁcilă şi
problematică.
Procedura de obţinere a autorizaţiei de funcţionare durează aproximativ 70 de zile şi este posibilă doar
dupa obţinerea unor preavize şi autorizări adiţionale de la mai multe autorităţi de stat (APL, subdiviziunile
responsabile de construcţii şi urbanism, CNSP, ANSA, MAI, organul supravegherii de stat a măsurilor
contra incendiilor, Camera de Licenţiere etc.). De asemenea, acest proces implică controale, efectuate de
regulă de autoritatea publică locală, CNSP, ANSA şi organul supravegherii de stat a măsurilor contra
incendiilor.
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Termenul de valabilitate al autorizaţiei este de doar un an, iar costul acesteia variază de la o localitate la
alta. La expirarea termenului, întreprinzătorii sunt obligaţi să iniţieze din nou procedura de obţinere a
acestui document.

III. Protecţia mediului
Dezvoltarea pieţii de valoriﬁcare a deşeurilor
Legislaţia actuală a Republicii Moldova nu susţine
dezvoltarea sectorului de valoriﬁcare a deşeurilor,
deoarece art. 20 din Legea cu privire la deşeurile
industriale şi municipale interzice arderea deşeurilor
de orice provenienţă (art. 20, alin. (1), litera (d) din
Legea nr. 1347-XIII din 09 octombrie 1997 privind

Crearea şi implementarea unui cadru
legislativ pentru dezvoltarea sectorului de
valoriﬁcare şi reciclare a deşeurilor conform
prevederilor Directivelor Europene care
sunt în vigoare în Uniunea Europeană (spre
exemplu, România a transpus deja aceste
Directive în legislaţia sa).

deşeurile de producţie şi menajere). În acelaşi timp,

Modiﬁcarea art. 20 din Legea cu privire la

Legea cu privire la protecţia aerului atmosferic (art.

deşeurile industriale şi municipale în

23, alin. (2), litera (d), din Legea nr. 1422-XIII din

vederea permiterii arderii deşeurilor de

17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic),

productie şi menajere etc. în cuptoarele de

permite valoriﬁcarea deşeurilor în instalaţii speciale.

clincher.

Aceste prevederi descurajează iniţiativele de dezvoltare şi investiţii în sectorul gestionării deşeurilor, care
sunt componenta unor iniţiative mai largi de minimizare a impactului asupra mediului şi de creare a unor
oportunităţi economice noi pentru comunităţile locale.

IV. Energie

Procedura de schimbare a furnizorului de

Asigurarea unei structuri de cost a energiei

energie electrică

electrice competitive prin excluderea

În contextul transpunerii în legislaţia naţională a unei
serii de directive a CE în proiectul de modiﬁcare a Legii
cu privire la energia electrică, în anul 2013 a fost
elaborată şi aprobată de ANRE Regulamentul privind
procedura de schimbare a furnizorului de energie
electrică de către consumatorii eligibili (Hot. 534).

obligativităţii de procurare a acesteia de la
producătorii locali, oferind astfel tuturor
consumatorilor, inclusiv celor eligibili,
dreptul (i) de a alege în mod independent şi
(ii) de a încheia contracte de achiziţionare a
energiei electrice în volumul dorit şi la
preţul agreat, fără unele restricţii, de la orice

Făcând uz de prevederile relevante existente şi de

furnizor sau producător, indiferent dacă

tendinţele de ajustare a cadrului legal actual din

acesta este local sau străin.

domeniul energetic, consumatorii au dreptul să
cumpere energia electrică de la orice furnizor sau producător, inclusiv din străinătate, fără a avea obligaţia
de a încheia contracte bilaterale de achiziţionare a energiei electrice produse de centralele electrice cu
termoﬁcare din Republica Moldova.
Cu toate acestea, legislaţia în vigoare prin normele Legii nr. 124 privind energia electrică (art. 30 alin. 8)
indică asupra obligativităţii de achiziţie a energiei electrice de la “furnizorul desemnat de Guvern conform
art.5 alin.(1) lit. f1)”, în volumele stabilite de ANRE în conformitate cu Regulile pieţei energiei electrice și în
funcţie de cota deţinută pe piaţă şi de consumul de energie electrică.
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