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Hotărârea Guvernului Nr. 1015
din 23 noiembrie 2017 cu privire
la aprobarea Programului
național privind controlul
tutunului pentru anii 2017-2021
și a Planului de acțiuni pentru
implementarea acestuia

Prin Hotărârea Guvernului Nr. 1015 din 23 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea Programului național
privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
(în continuare Hotărârea 1015) a fost aprobat:
-Programul național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 (în continuare Program);
-Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii
2017-2021;
-Componența Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului;
-Regulamentul Consiliului Național Coordonator în domeniul Controlului Tutunului, conform anexei nr.4.
Programul (anexa Nr. 1 din Hotărârea 1015) conține:
-identificarea problemelor (statistici, cercetări, consecințele consumului de tutun și produselor conexe);
-scopul și obiectivele programului;
-acțiunile ce urmează a fi întreprinse;
-etapele și termenele de implementare;
-estimarea consturilor;
-rezultatele scontate;
-bugetul etc.
Planul de acțiuni pentru implementarea Programului (anexa Nr. 2 din Hotărârea 1015) stabilește acțiunile
practice pentru realizarea obiectivelor, termenele exacte de realizare a acțiunilor, responsabilitatea pentru
implementare, costurile estimative pentru implementarea acțiunilor.
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Coordonarea procesului de implementare a Programului va fi realizată de Consiliul Național Coordonator în
domeniul Controlului Tutunului (în continuare Consiliu), iar monitorizarea și evaluarea rezultatelor
implementării vor fi efectuate anual de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Astfel, anexele
Nr. 3 și 4 din Hotărârea 1015 stabilesc componența și regulamentul Consiliului (atribuțiile, organizarea
activității, ședințele, deciziile).
Mai multe detalii aici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373037
În vigoare din: 08.12.2017

Ordinul Serviciului Fiscal de
Stat Nr. 352 din 28 septembrie
2017 cu privire la aprobarea
Instrucțiunii privind evidența
contribuabililor

Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat Nr. 352 din 28 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii
privind evidența contribuabililor (în continuare Ordinul 352) a fost abrogată Instrucțiunea privind evidența
contribuabililor, aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Nr. 299 din 02 mai 2012 și
aprobată o nouă Instrucțiune privind evidența contribuabililor.
Ordinul stabilește procedura de luare în/scoatere din evidența fiscală a contribuabililor, inclusiv a activităților
independente și profesionale în sectorul justiției, precum și a actualizării Registrului fiscal de stat.
Capitolul III din Ordinul 352, în p. 11-30 stabilește expres procedura de luare în evidența fiscală, pentru
fiecare tip de contribuabil în parte, documentele ce urmează a fi anexate, termenele de eliberare a
certificatului de atribuire a codului fiscal/confirmării privind luarea în evidență fiscală.

www.era.md
tel: +373 22 238301, fax.:+ 373 22 238303
str. Bucuresti 72, Chișinau MD-2012, Republica Moldova

Capitolul VI din Ordinul 352, în p. 45-53 stabilește obligațiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii
conturilor bancare, temeiul pentru emiterea certificatului privind luarea în evidență a contului bancar,
termenele de emitere a ultimului.
Capitolul VII din Ordinul 352, în p. 54-64 stabilește procedura scoaterii din evidența fiscală a contribuabililor.
Capitolul VIII din Ordinul 352 prevede procedura anulării codului fiscal iar Capitolul IX, procedura radierii
din oficiu a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi. De asemenea, capitolul XI din
Ordinul 352 stabilește procedura de înregistrare a subdiviziunilor/obiectelor impozabile.
În vigoare din: 08.12.2017

Hotărârea Băncii Naționale a
Moldovei Nr. 305 din 05 decembrie
2017 cu privire la nivelul ratelor
dobânzilor Băncii Naționale a
Moldovei și la norma rezervelor
obligatorii

Prin Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei Nr. 305 din 05 decembrie 2017 cu privire la nivelul ratelor
dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (în continuare Hotărârea 305):
-a fost diminuată rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,5
cote procentuale, de la 7 până la 6,5 la sută anual;
-a fost diminuată rata de dobândă la creditele overnight, de la 10 până la 9,5 la sută anual;
-a fost diminuată rata de dobândă la depozitele overnight, de la 4 până la 3,5 la sută anual.
În vigoare din: 05.12.2017
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Pentru orice întrebări sau neclarități, nu ezitați să ne contactați.
Cu considerațiune,
Echipa ERA
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