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Pe data de 23.01.2018 în incinta Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) au
avut loc consultări pe marginea aspectelor legate de implementarea prevederilor
Regulamentului pentru subvenționarea creării locurilor de munca (aprobat prin HG nr.
1145 din 20.12.2017). Consultările respective au fost lansate la inițiativa membrilor APIP din
industria automotivă și s-au încheiat cu înaintarea mai multor propuneri din partea
reprezentanților mediului de afaceri, ce urmează a fi luate în considerație de către autorii
Regulamentului pentru a îmbunătăți mecanismul practic de aplicare a prevederilor acestuia.
În contextul consultărilor pe marginea Regulamentului pentru subvenționarea creării
locurilor de munca, membrii Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP) din
sectorul automotiv s-au convocat la 31.01.2018 într-o ședință internă de lucru pentru a
elabora o poziție comună și propuneri de îmbunătățire a prevederilor Regulamentului cu
privire la subvenționarea creării locurilor de muncă. În cadrul ședinței au fost identificate
mai multe aspecte ce necesită a fi îmbunătățite și adaptate la situația actuală a întreprinderilor
mici și mijlocii, precum și a celor mari. În acest sens, au fost formulate mai multe propuneri,
care au fost ulterior prezentate Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI).
Pe data de 16.02.18 reprezentantul APIP a participat la reuniunea finală
dedicată discutării conceptului creării și dezvoltării Centrului regional de Inovare și
Transfer Tehnologic din Bălți (CITT). Reamintim că semnarea Memorandumului cu
privire la Dezvoltarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Bălți, a cărui
management operațional urmează să fie asigurat de către APIP, a avut loc la sfârșitul anului
2017. La reuniune au mai participat reprezentanții Proiectului de Competitivitate în Moldova
și USAID, care urmează să finanțeze parțial crearea Centrului și să acorde suport de
consultanță, reprezentanul Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC),
care va acorda asistență în elaborarea, dezvoltarea şi promovarea proiectelor de inovare şi
cercetare aplicativă, etc., și consultantul internațional Irakli Kashibadze. Lucrările de
proiectare a reconstrucției și utilării clădirii CITT (de pe teritoriul Universității de Stat
„Alecu Russo” din Bălți) urmează a fi începute în una aprilie 2018.

În luna februarie 2018 la Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) au aderat
încă 3 companii: TURBOENERGY POWER SRL, COMBINATUL DE PRODUCERE A
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE USBA S.A. și COMBINATUL DE MATERIALE DE
CONSTRUCȚII MACON S.A.

PROBLEME ACTUALE
Ca urmare a adoptării Legii Nr. 313 din 22.12.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 1540/1998
privind plata pentru poluarea mediului, mai mulți
rezidenți ai ZEL ”Bălți” au fost informați de către
Serviciul Fiscal de Stat despre necesitatea achitării taxei
pentru mărfurile care, în procesul utilizarii, cauzează
poluarea mediului, dar și a majorării de întirziere și
amenzii, în cazul neachitării taxei.

GALERIE MEDIA
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Conform Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru
poluarea mediului, art. 11 ”Taxa pentru mărfurile care, în
procesul utilizării, cauzează poluarea mediului”, subiecţi ai
taxei respective sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care
desfăşoară activitate de întreprinzător, și care:
a) produc mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul
utilizării;
b) importă mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul
utilizării;
c) procură de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul
Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar
al acesteia mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul
utilizării.

Lipsa unei strategii de dezvoltare a industriei
Odată cu expirarea Strategiei de dezvoltare a industriei pentru
perioada 2006-2015, sectorul industrial a evoluat în lipsa unei
viziuni strategice, obiective și acț iuni de suport coerente.
Necesitatea unui document strategic pentru dezvoltarea
industriei reiese și din faptul că vechea Strategie a avut un

Prezent

Totodata, conform art. 2, alin. (2) din aceiași Lege obiect al
Legii îl constituie ”relaţiile care apar în legătură cu punerea în
circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care, în
procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, emisiile
(deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de
companiile-rezidenți
producţie”. Reieșind din aceste prevederi, companiile
-rezidenți
ai ZEL nu pun marfurile în libera circulatie pe teritoriul
Republicii Moldova, ci le plaseaza sub destinatia vamala Zona
Liberă in scopurile prelucrarii sau consumului în cadrul ZEL.
Astfel, solicitarea de a plăti taxa pentru poluarea mediului
(si/sau depozitarea deseurilor de productie), dar și majorările de
întârziere și amenzile pentru neachitarea taxei nu trebuie să se
refere la activitatea rezidenților ZEL.
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Viitor

Anexa nr. 8 la Lege enumără categoriile de mărfuri ce
cauzează poluarea mediului în procesul utilizării. Reieșind din
prevederile de mai sus și cotele în vigoare ale taxei pentru
poluarea mediului, sumele ce urmează a fi achitate de rezidenții
ZEL care produc sau importă mărfuri ce cauzează poluarea
mediului în procesul utilizării se cifrează la câteva milioane lei
pentru anul 2017.

PROBLEME ACTUALE
caracter preponderent declarativ, fără acțiuni tangibile și nu a atins practic niciunul dintre obiectivele stabilite. Cu suportul
Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Guvernul Republicii Moldova intenționează să demareze procesul de
elaborare a unei noi strategii de dezvoltare a industriei pentru perioada de până în anul 2030.

Existența mai multor incertitudini cu privire la mecanismele practice de implementare a prevederilor
Regulamentlui cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă (HG nr. 1145 din 20.12.2017)
Deși reprezint o acțiune salutabilă, care are ca scop sprijinul relansării economiei naționale, inclusiv a dezvoltării regionale și a
ajustării acesteia la condițiile pieței de muncă , modalitatea practică de implementare a prevederilor respectivului Regulament
ridică deocamdată numeroase semne de întrebări. Printre acestea se numără probleme legate de administrarea fiscală a
subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă , lipsa unei formule clare de calcul a creșterii efectivului de personal , formula de
calcul a salariului mediu, care reprezintă unul din criteriile de bază de acordare a subvențiilor, ce poate crea dificultăți
companiilor, excluderea, practic, din schema de subvenționare a IMM-urilor, din cauza criteriilor prea mari de acordare a
subvențiilor, lipsa previzibilității pe termen lung, etc.

MĂSURI ÎNTREPRINSE/REZULTATE
În vederea soluționă rii problemei legate de aplicarea taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizarii, cauzează poluarea
mediului, dar și a majorărilor de întârziere și amenzilor pentru neachitarea taxei respective în raport cu rezidenții ZEL, conducerea
APIP a înaintat demersurile necesare în adresa Serviciului Fiscal de Stat și Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin care
atenționează că prevederile Legii n r. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului nu trebuie să se aplice
rezidenților ZEL, așa cum aceștia nu pun marfurile în libera circulatie pe teritoriul Republicii Moldova, ci le plaseaza sub
destinatia vamala Zona Liberă in scopurile prelucrarii sau consumului în cadrul ZEL. Totodată, se solicită ca pe viitor astfel de
acțiuni ale autorităților responsabile de stat în raport cu rezidenții ZEL, care sunt în măsură să perturbeze activitatea rezidenților, să
fie coordonate cu Administrația ZEL, pentru a nu crea tensiuni inutile și nu a periclita activitatea rezidenților ZEL.
Cu referire la problema lipsei unui document strategic de dezvoltarae a industriei, APIP a avut discuții cu Ministerul Economiei
și Infrastructurii, dar și cu GIZ Moldova și a înaintat acestora o notă de concept cu privire la Strategia de dezvoltare a ind ustriei
Republicii Moldova până în anul 2030.
În urma discuțiilor pe marginea Regulamentului pentru subvenționarea creării locurilor de muncă , de către membrii APIP au
fost formulate mai multe propuneri referitoare la îmbunătățirea prevederilor Regulamentului, care au fost înaintate ulterior
Ministerului Economiei și Infrastructurii:
 În categoria subiecților subvenției să fie incluse și persoanele aflate în șomaj indiferent de vârstă;
 Cuantumul salariului mediu să fie calculat ca salariul mediu pe întreprindere raportat la salariul mediu pe economie, și nu ca
salariul mediu al persoanelor angajate-subiecți ai subvenției raportat la salariul mediu pe economie;
 Criteriul de eligibilitate potrivit punctului 11, subpunctul 1 ”creșterea efectivului de angajați” să fie modificată de la 10 0 de
persoane la 50 persoane;
 Să fie clar stipulate:
- perioada și modalitatea efectuării controalelor (planificate sau inopinate);
- care este instuiția de stat abilitată să facă controalele;
- care sunt documentele ce trebuie prezentate la ziua verificării;
 Să fie examinată posibilitatea de reducere a cotei contribuțiilor achitate de angajator la CNAS din contul subvențiilor
acordate;
 În contractul de subvenționare să fie indicată mărimea preconizată a salariului mediu lunar pe economie pentru 3 ani;
 Să fie prezentată clar formula de calcul a creșterii efectivului de personal;
 Regulamentul să stipuleze clar ce plăți pot fi incluse în calculul salariului mediu pe întreprindere.

