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Trăim timpuri fără precedent. Omenirea a trecut printr-o epidemie atât de grea un secol în urmă. 
Atunci însă oamenii nu erau atât de mobili, nu era dezvoltată industria turismului și HoReCa, care 
angajează pe lanț, numai în RM zeci de mii de persoane. Pandemia de coronavirus a lovit grav 
economia nu doar în țară. Întreaga omenire resimte consecințele acestei pandemii. În Moldova sunt 
în pericol zeci de mii de locuri de muncă, iar la nivel global – sute de milioane. Întrevederea cu 
membrii Consiliului Economic este importantă în această perioadă. Vom vorbi despre perspectivele 
economice ale Republicii Moldova în perioada 2020-2021 în contextul schimbărilor provocate de 
pandemia COVID-19 dar și despre gradul de realizare a propunerilor comunității de afaceri privind 
îmbunătățirea climatului antreprenorial, expuse în cadrul evenimentelor ”Dialog Pro-Business”, 
Plenara Consiliului Economic și întrevederea cu membrii EBA și AmCham din decembrie 2019.  Rog 
Șeful Secretariatului Consiliului Economic să vină cu o informație.  

 
 

GRADUL  DE REALIZARE A PROPUNERILOR COMUNITĂȚII DE AFACERI 
expuse în cadrul evenimentelor ”Dialog Pro-Business”, Plenara Consiliului Economic  

și întrevederea Prim-ministrului cu membrii EBA și AmCham din decembrie 2019 
 

 
 
Ion LUPAN 
Șeful 
Secretariatului 
Consiliului 
Economic pe 
lângă Prim-
ministrul 
Republicii 
Moldova 

  

Secretariatul CE a început recepționarea propunerilor ProBusiness la indicația PM. Au fost colectate 
189 de subiecte din 44 de surse, inclusiv de la 19 asociații de business. Cele mai multe subiecte – 41 
țin de agricultură, 27 de subiecte - de politica fiscală, 20 - de probleme sunt invocate pe marginea 
dezvoltării afacerii, iar turismului îi revin 18 subiecte. Subiecte soluționate total sunt 13, respinse 
argumentat 58, în proces de soluționare 114,  nesoluționate 4. Mersul normal al examinării acestor 
chestiuni a fost întrerupt de pandemie, când funcționarii o perioadă îndelungată, în baza deciziilor 
Comisiei pentru Situații Excepționale au avut zilele de odihnă. Iar acei funcționari care veneau la 
muncă, se ocupau exclusiv de prioritățile antiCOVID-19.   

Astfel, comunitatea de afaceri solicită urgentarea următoarelor subiecte: Optimizarea raportărilor; 
Promovarea comerțului electronic; Eficientizarea sistemului de achiziții publice; Managementul 
deșeurilor; Asigurarea pieței muncii cu cadre necesare; Creșterea competitivității în domeniul 
agroindustrial. Secretariatul a început să solicite de la instituțiile statului stabilirea termenilor  în care 
urmează să fie soluționate problemele ridicate de comunitatea de afaceri, iar Secretariatul va  
monitoriza și raporta evoluțiile ulterioare.  
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PERSPECTIVELE ECONOMICE ALE REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 2020-2021  

ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR PROVOCATE DE PANDEMIA COVID-19 
 

 
 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
 
Din martie până în prezent suntem preocupați de situația provocată de pandemia COVID-19. În 
perioada aceasta, ministerele, instituțiile statului au funcționat cu un număr redus de personal care a 
muncit la implementarea măsurilor antiepidemice. 
 
O succintă informație despre situația bugetară din Republica Moldova. În acest an deja am făcut o 
rectificare a bugetului pentru anul 2020, în luna aprilie. Au crescut cheltuielile și s-au diminuat 
veniturile. În rezultat am ajuns la un deficit bugetar planificat al bugetului public național de 16.207,2 
miliarde lei. Este un deficit pe care nu l-am mai avut niciodată. La data de 31 mai 2020 aveam minus 
3.236,3 miliarde de lei. Au scăzut veniturile față de anul trecut și au crescut cheltuielile. Principalele 
surse de finanțare a acestui deficit gigantic de 16 miliarde de lei sunt emiterea valorilor mobiliare de 
stat în valoare de 4 miliarde de lei, împrumutul de la FMI de 4.630 miliarde de lei. Banca Mondială - 
credit pentru combaterea COVID-19 în valoare de 792 milioane de lei. UE MFA II – 416 milioane lei. 
Împrumut de la Federația Rusă 4.163 miliarde de lei. Aceste surse nu sunt sigure pentru acest an. 
Cunoașteți situația cu creditul din partea Federației Ruse care prin decizia Curții Constituționale a 
fost declarat anticonstituțional. Vreau să afirm cu toată convingerea, că în acel acord, nu era nimic 
politic.  Din păcate avem o gaură în buget de 4. 163 de miliarde la capitolul finanțarea deficitului. Sunt 
încă incerte câteva împrumuturi suplimentare, inclusiv de la Banca Mondială, și veniturile din 
privatizare   pentru care avem preconizate în acest an 700 de milioane de lei, dar încă nu sunt încasări. 
Dacă la sfârșitul lunii februarie 2020 veniturile Bugetului de stat medii zilnice în 2020 erau cu 24 de 
milioane de lei, mai mult ca în 2019, apoi în aprilie 2020 aveam 39 de milioane de lei zilnic, față de 
aprilie 2019. Pentru luna mai situația s-a îmbunătățit, avem doar minus 8,5 milioane venituri zilnice 
față de mai 2019. În aceste condiții Guvernul va promova și în continuare o politică de cheltuieli și 
venituri foarte rigidă, foarte aspră. Mă refer la capitolul cheltuieli al autorităților publice centrale.  

 
Evoluția indicatorilor economici, până la începutul epidemiei și după impunerea restricțiilor, au 
suferit schimbări. Executivul se așteaptă la diminuarea consumului și a investițiilor cu circa 15,4 
miliarde lei în trimestrul II al acestui an și cu 27,8 miliarde – pe durata 2020. În UE este prognozată 
scăderea PIB-ului cu 2%, iar PIB-ul global va scădea cu 3%. În opinia German Economic Team, PIB-ul 
RM se va reduce cu cca 6.3% în 2020, comparativ cu 2019. 

 
De la începutul stării de urgență, au fost recepționate de la comunitatea de afaceri propuneri și 
sugestii antiCOVID-19, adresate Guvernului. La ziua de azi, au fost recepționate 404 solicitări și 
propuneri. Realizate complet sunt 69 de solicitări, realizate parțial - 111 subiecte, în examinare – 192 
de subiecte, respinse argumentat sunt 32 de subiecte. 

 
Au fost instituite un șir de măsuri de susținere pentru mediul de afaceri. Printre acestea: Amânarea 
declarării și achitării unor impozite; moratoriu asupra controalelor de stat;  amânarea pe o perioadă 
de 3 luni a achitărilor ratelor pentru creditele acordate persoanelor juridice; subvenționarea de către 
stat cu 100% și, respectiv 60% a impozitelor și taxelor aferente plăților salariale; a fost redusă cota 
TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA; etc. 

 
Toate aceste măsuri sunt importante, însă ele nu sunt în măsură să schimbe cardinal situația din 
Republica Moldova. Trebuie să ne angajăm cu toții într-o agendă de reforme foarte ambițioase. Iată 
câteva cele mai esențiale: Reforma Administrației Publice Centrale și Administrației Publice Locale; 
Reforma Justiției; Instituirea unei instanțe specializate pentru examinarea cazurilor de corupție de 
rezonanță, cazurilor de delapidare a proprietății publice și private în proporții mari,  cazurilor de 
presiune asupra investitorilor; Lichidarea poliției economice; Industrializarea țării; Reforma fiscală, 
inclusiv uniformizarea cotelor TVA și implementarea directivelor europene în acest domeniu; 
Reglementarea comerțului în baza patentelor; Deetatizarea masivă, inclusiv a terenurilor pentru 
construcții din capitală.  

La această etapă putem discuta posibilitatea ridicării graduale a restricțiilor și pregătirea pentru 
reluarea activităților economice în condiții sigure. Lucrăm cu asociațiile la elaborarea procedurilor 
de activitate pe durata stării de urgență în sănătate publică. Se propune operarea unor modificări la 
Codul Muncii pentru a permite conservarea locurilor de muncă și prevenirea unor disponibilizări.  
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În perioada imediat următoare, este necesar de a susține în RM producerea echipamentelor personale 
de protecție (PPE). Guvernul e dispus să ofere suport industriei, care poate aproviziona piața 
Moldovei cu PPE conform standardelor internaționale și, după satisfacerea necesităților interne, să 
poată exporta PPE. 

Guvernul se concentrează pe digitizarea economiei și a serviciilor publice, inclusiv se lucrează pe 
domeniile sănătate și educație. Așa-numitul principiu de E-learning ar permite formarea unui mediu 
național educațional informatic unificat. Implementarea unui sistem electronic național de 
învățământ (e-learning) reprezintă o soluție care ar facilita accesul la studii a tuturor copiilor. De 
asemenea este nevoie de dezvoltat și implementat sistemului Informațional Integrat E- Sănătate. Sunt 
în proces de elaborare reglementări și se vor face investiții în capacitați tehnice și sisteme 
informaționale atât din surse publice, cât și din asistența partenerilor de dezvoltare. Pe dimensiunea 
guvernamentală se implementează mai multe proiecte, principalul proiect fiind Modernizarea 
serviciilor publice, implementat în parteneriat cu Banca Mondială. Multe elemente ale acestui proiect 
vizează și interacțiunea cu businessul. De aceea considerăm că implementarea acestui proiect va veni 
în suportul businessului.  

Obiectivele primordiale ale Guvernului sunt achitarea în termen a angajamentelor salariale în toate 
sectoarele publice, precum și achitarea pensiilor și a indemnizațiilor. Prin achitarea salariilor, 
pensiilor și indemnizațiilor, va fi păstrată funcționalitatea statului și se va contribui decisiv la 
menținerea consumului. Guvernul nu va veni cu majorări fiscale și va asigura condiții predictibile de 
activitate.  

 
DISCUȚII LIBERE 

 
 
 
Sergiu HAREA 
Camera de 
Comerț și 
Industrie 

 

Am remis cu titlu de informare către Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor și 
către dvs., o analiză realizată în comun cu European Chamber ,,Raportul de țară pentru ÎMM”  și o 
analiză pentru fiecare țară în parte despre ce suport au primit agenții economici în țările membre UE 
și nu numai. Aceste documente sunt o sursă de informare pentru noi cu privire la facilitățile care pot 
fi acordate și comunității de afaceri din Moldova. În același timp susținem promovarea legii privind 
comerțul interior. Este important de asemenea să discutăm cu mediul de afaceri despre ceea ce este 
necesar de a produce pentru sistemul de sănătate aici în Moldova. Încă un subiect - este importantă 
recalificarea șomerilor care s-au întors din străinătate.   

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 
 

 
Legea comerțului interior este în Parlament. Deputații o vor examina în timpul apropiat. Este o lege 
complicată. Dar trebuie să găsim un echilibru pentru a proteja interesele producătorului autohton, 
dar și de menținere a concurenței loiale a tuturor participanților pe piață, inclusiv a importatorilor. 

 
Mariana RUFA 
Asociația 
Businessului 
European 

 
Facilitarea exportului de nuci și  exportul de metale  – sunt câteva realizări pe care vreau să le 
menționez. Valoarea în vamă – un subiect care este soluționat parțial. Sunt necesare câteva ordine 
interne pe filiera Serviciului Vamal prin care să responsabilizăm inclusiv inspectorii. Necesită să fie 
luate decizii unilaterale de către angajator în perioada post  COVID-19 care ar preveni șomajul. Pentru 
asta e nevoie de modificat Codul Muncii. Managementul deșeurilor, încă o problemă care trebuie 
soluționată - de reglementat toate tipurile de deșeuri și de a implementa principiul de 
Responsabilitate Extinsă a Producătorului. Este necesar de instituit oficiul  Business Ombudsmanului. 
Astăzi mai mult ca oricând se impune necesitatea digitalizării relațiilor G2B, inclusiv la nivelul 
organelor publice locale – la moment există reticență la eliberarea actelor permisive din partea 
acestor structuri. 

 
Viorica 
DUMBRĂVEANU 
Ministrul 
Sănătății, Muncii 
și Protecției 
Sociale 

 
Cât ține de modificările la Codul Muncii: noi trebuie să continuăm dialogul pe platforma tripartită, 
deoarece e nevoie de un consens pe unele opinii. Trebuie să luăm în calcul și prevederile convenției 
OMS. Noi purtăm în continuare un dialog care să ne permită să promovăm amendamentele în 
contextul liberalizării Codului Muncii.   
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Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
La capitolul managementul deșeurilor, într-adevăr, este un subiect foarte complex, la discutarea 
căruia sunt implicați și partenerii noștri externi. Iar acel mecanism despre vorbiți Dvs., trebuie să-l 
facem funcțional. În ceea ce privește instituția de Ombudsman al Businessului, cunoaștem intenția 
BERD de a continua suportul pe acest subiect, la care vom reveni neapărat, astfel încât acest 
instrument să fie instituit și ca acesta să funcționeze începând din 1 ianuarie 2021.  
 

 
Dumitru 
ALBULESA 
Asociația AITA 

 
Solicităm urgentarea negocierilor cu autoritățile din Federația Rusă privind majorarea cotei de 
autorizații. Solicităm reducerea cu 50% a prețurilor la autorizații și a taxelor rutiere. Solicităm 
subvenții de 50% pentru accizele la motorină pentru transportatori. Urgentarea negocierilor cu 
Ucraina, Rusia și Turcia privind abolirea, până la finele anului 2021 a autorizațiilor la transportul 
rutier internațional de marfă, cu excepția autorizațiilor terțe țări.   

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
Eu văd puține posibilități de a diminua aceste taxe. Ori noi avem nevoie de sustenabilitatea bugetar- 
fiscală ca să putem asigura plățile sociale. Noi trebuie să găsim acel echilibru între interesele 
businessului, statului și a populației. La capitolul autorizațiilor: noi vom continua eforturile de 
liberalizare a acestor activități. La Summitul CSI la care am participat săptămâna trecută, cuvintele 
,,coridor verde,, răsunau la fiecare două minute. Toți înțelegem cât de important este acest subiect 
mai ales acum. Vom continua neapărat acțiunile în această direcție. Mulțumim transportatorilor 
pentru activitatea în această perioadă grea.  
 

 
Sergiu RAILEAN 
Ministrul 
Economiei și 
Infrastructurii   

 
Am avut întrevederi cu transportatorii, au venit cu propuneri pe care le-am structurat în termeni în 
care pot fi implementate. Guvernul a venit cu răspunsuri și intervenții prompte, dar mai este nevoie 
de timp pentru implementarea măsurilor suplimentare. 
 
 

 
Ana GROZA 
Asociația 
Investitorilor 
Străini 

 
Subiectele privind taxa de lux de 2,5% și taxa de portabilitate, achitate de companiile de telefonie 
mobilă trebuie readuse în vizorul autorităților cu găsirea unui compromis. Accesul pe proprietăți – 
încă un subiect care trebuie accelerat. Ne-am blocat la negocierea tarifelor cu Ministerul Apărării, 
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General de Carabinieri. Elaborarea și 
implementarea strategiei E-Sănătate – așteptăm să ne așezăm la o masă de dialog ca să depistăm cele 
mai bune practici în acest sens. Este nevoie de o aprobare a criteriilor transparente și predictibile de 
contractare a serviciilor medicale de către CNAM. Respectarea de către autorități a Hotărârilor 
CNESP, și anume Hotărârea nr. 12 din 25 mai, 2020, pct. 14.4, prin care se exceptează de respectarea 
regimului de autoizolare persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, 
permis de ședere sau un alt document confirmativ. 
 

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 
 

 
Eu nu văd cum aceste taxe (taxa de lux și taxa de portabilitate) se vor menține la anul viitor. Noi vom 
depune toate eforturile ca ele să fie eliminate. Accesul pe proprietăți – suntem la etapa când putem 
lua decizii în folosul agenților economici. Vom soluționa acest subiect în timp proxim. Ceea ce ține de 
decizia 12 a Comisiei – vom atrage atenția cum se implementează această decizie sub aspect de acces 
al străinilor în țară. 
 

 
Veaceslav 
VALICO 
Platforma 
economică 
"SODRUJESTVO" 

 
Este necesară declararea stării de Forță Majoră pentru unele categorii de activități. Este vorba de 
acele afaceri care s-au închis în această perioadă, dar care au relații în continuare cu partenerii lor, 
cum sunt cei de la care au luat în arendă spații. Aici au probleme cei din domeniul HoReCa, cei din 
piețe, săli de sport etc. Este nevoie de creat un grup de lucru pe marginea acestor probleme astfel 
încât să nu creăm situații în care oamenii să meargă în instanțe pentru a demonstra că în această 
perioadă  nu au activat. Mulți din ei au fost amendați cu 75 de mii de lei. Ar fi nevoie, poate de un 
regulament pentru afacerile care s-au închis. Credite și refinanțare – solicităm ca în perioada 
următoarelor 12 luni toți agenții economici să poată întoarce doar procentul pentru credite. Toate 
condițiile de activitate pentru centrele de sport, HoReCa și alte domenii să fie discutate în comun cu 
comunitatea de afaceri. Solicităm reguli egale de muncă pentru toate genurile de activități. Cred că 
astfel de comunicări, cum este aceasta, trebuie să aibă loc odată în lună, deoarece probleme sunt 
multe și necesită a fi discutate. 
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Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 
 

 
Vă mulțumesc Dle Valico. Am notat toate sugestiile Dvs. O să vă remitem în scris și vom comunica pe 
baza propunerilor Dvs. 

 
Vladislav 
CAMINSCHI 
Confederația 
Națională a 
Patronatului din 
Republica 
Moldova 

 
Pentru situațiile de urgență ar fi corect ca noi să reluăm discuțiile pe subiecte cum sunt permiterea 
patronilor, în situația de urgență, să negocieze cu angajatul unilateral și programul de muncă, și plata 
pentru concedii, și munca în schimburi. Trebuie de discutat în continuare în cadrul Grupului de lucru 
4, subiectul cu privire la agentul de muncă temporară care va ajuta la angajarea persoanelor ce la 
moment s-au pomenit fără un loc de muncă. 

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
Domeniul relațiilor de muncă într-adevăr este unul foarte dificil. Avem un vid în legislație la capitolul 
situațiilor de urgență și va trebui să lucrăm rapid și eficient în această direcție. Iar reluarea activității 
Grupului de Lucru 4 este importantă în acest sens.   

 
Marina BZOVII 
Asociația 
Naționala a 
Companiilor din 
sectorul TIC 

 
O să menționez remunerația compensatorie, o taxă care continuă să fie o povară pentru distribuitorii 
de echipamente care au capacitatea de a stoca informații. Această remunerație compensatorie este 
de cel puțin 3% care la nivel european și la nivel Global reprezintă o taxă extrem de mare. Avem 
probleme la capitolul implementarea unor sisteme de plăți, integrarea sistemelor de plăți pentru 
prestatorii care doresc să presteze servicii on-line. Mai apar impedimente în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal. Oricine vrea să treacă pe on-line trebuie să notifice CNPDCP. La moment 
este imposibil ca Centrul să înregistreze în calitate de operator toți potențialii comercianți care vor 
să treacă în regim on-line. Mai este un impediment la capitolul obținerii consimțământului subiecților 
de date care acum trebuie să se facă prin semnătura olografă. Considerăm imperativ, ca la nivel de 
legislație să permitem și să încurajăm încheierea contractelor electronice. Este necesară și excluderea 
obligației prezentării semnăturii olografice.  

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
Taxa de 3% pentru remunerația compensatorie  pentru copia privată este într-adevăr exagerată și va 
fi revăzută. Este clar că dacă vrem să avem un salt în privința digitizării, comerț on-line etc., 
problemele respective trebuie eliminate. Știu că Ministerul Economiei și Infrastructurii a preluat 
aceste subiecte, pe care trebuie să progresăm.   
 

 
Natalia 
ȚURCANU 
Asociația 
Națională pentru 
Turism Receptor 

 
Am creat un ghid care ar veni în relansarea sectorului. Acesta a fost trimis la Guvern, Consiliul 
Economic, CNSP și ministerele de resort. Suntem în continuare în așteptarea unui răspuns afirmativ 
pentru a relansa activitățile de turism intern, care până la urmă sunt niște activități care ar avea loc 
în aer liber, și din păcate avem în domeniu companii care riscă să activeze nerespectând normele 
impuse de hotărârile CNESP. Noi am vrea să relansăm acest demers care a venit din partea asociației 
dar și pe platforma agenției de investiții care a comunicat cu mai multe asociații de profil și am 
convenit asupra unui ghid mai simplificat, dar destul de amplu de recomandări sanitare. Noi solicităm 
reexaminarea demersului nostru de relansare a acestui domeniu, de relansare a excursiilor, pentru 
că lumea oricum călătorește. Ghidul de recomandări a fost elaborat atât în baza recomandărilor OMS 
dar și a recomandărilor Organizației Mondiale a Turismului. 

 
Rodica 
VERBENIUC 
Agenția de 
Investiții 

 
Vreau să vin cu solicitarea de a introduce pe ordinea de zi a CNESP posibilitatea de a reglementa 
relansarea turismului intern, care este foarte compromis. Considerăm că este necesar să se relanseze 
nu doar cu recomandări, dar și cu reglementări care ar specifica numărul de persoane care trebuie să 
se afle în localurile de recepție a turiștilor,  sau condiții foarte clare pentru agro-pensiuni etc.  

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
Rog Ministerul Economiei și Infrastructurii să coordonați acest ghid cu Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, Agenția Investițiilor și CNESP, în cât să fie un set de reguli care pot fi respectate de 
către reprezentanții din sector. 

 
Aneta 
ZASAVIȚCHI 
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Asociația MĂR Odată cu reluarea activității din 15 iunie 2020, sperăm că această dată nu va suferi modificări, vor fi 
introduse noi reguli de activitate pentru HoReCa și e nevoie să comunicăm strâns cu autoritățile 
statului, astfel încât să ne conformăm la noile condiții de activitate. 

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
Aceste decizii se iau de CNESP. Secretariatul acestei Comisii este asigurat de ANSP. De aceea dvs., 
continuați să discutați cu ANSP la acest capitol. Normele sanitare... tot ce trebuie să respectați, aceasta 
este instituția cu care trebuie să comunicați. Ei decid care trebuie să fie distanța între mese și alte 
aspecte de acest gen. Sunt de acord cu necesitatea măsurilor care să permită relansarea acestui sector. 
Haideți să discutăm viziunile despre relansarea acestui sector. Nu mai putem trăi pe vechi nici voi , 
nici noi. Trebuie să fie o comunicare reciprocă.  
 

 
Gheorghe 
RAILEAN 
Congresul 
Autorităților 
Locale din 
Moldova 

 
Reformarea domeniului de profilaxie este necesară. Trebuie revăzute competențele Serviciului 
sanitar-epidemiologic. Solicităm consultarea cu APL a procesului de reformare a Administrației 
Publice Locale.  

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
Sunt absolut de acord că este nevoie de transparență. Nu sunt gata să vin acum cu precizări la capitolul 
câte primării trebuie să existe, nu este sens să vorbim acum. E nevoie de un dialog deschis la care vă 
rog să vă conectați având în vedere experiența. Scopul reformei este să avem servicii de calitate 
pentru oameni. 
 

 
Mila MALAIRAU 
Camera 
Americană de 
Comerț   

 
Politica fiscală trebuie să fie una echilibrată și nediscriminatorie; asta deoarece, în unele regiuni ale 
țării, taxele și impozitele locale sunt exagerate la acest moment. Este nevoie de a limita intervenția 
statului în raporturile civile, iar în cazul în care acest lucru este necesar, trebuie să se consulte și cu 
subiecții acestor raporturi. 

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 
 

 
Vreau să vă asigur că cu acest Guvern majorări de taxe nu vor fi. Plafonarea taxelor locale intenționăm 
să o introducem începând din anul viitor. Vom negocia cu APL ca să găsim un numitor comun. 

 
Dan NUȚIU 
Asociația 
Investitorilor din 
România 

 
E nevoie de politici economice predictibile în această perioadă. Acestea trebuie să fie de durată și bine 
determinate. Mulți investitori din România vor să revină în Moldova. E nevoie de discuții pe marginea 
restricțiilor de trecere a frontierei de stat impuse în această perioadă. Respectarea de către autorități 
a Hotărârilor CNESP, și anume Hotărârea nr. 12 din 25 mai, 2020, pct. 14.4, prin care se exceptează 
de respectarea regimului de autoizolare persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit 
prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ. 

 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova 

 
Desigur, vom fi predictibili. Reiterez, noi nu vedem nici o șansă de dezvoltare dacă vom mări 
presiunea, sau veni cu înăspriri asupra businessului, acest lucru nu va fi admis. În ce privește 
restricțiile de trecere a frontierei a cetățenilor străini, voi ruga colegii să vină în scris către dvs., cu un 
răspuns. 
 

 
Marcel VÂRLAN 
Asociația 
Companiilor din 
Industria 
Electronică  
 

 
Industria electronică, în pofida crizei, a reușit să-și mențină activitatea. Avem nevoie de facilități la 
procedurile multiple de import-export. Pentru a spori competitivitatea și agilitatea agenților 
economici din Industria Electronică din Moldova, solicităm respectuos facilitarea procedurilor 
vamale, prin implementarea declarației vamale periodice – una pe lună sau o declarație la trei luni.  

 
Sergiu 
PUȘCUȚA 
Ministrul 
Finanțelor  
 

 
Acest subiect urmează să-l discutăm suplimentar. Anterior, acest lucru a fost soluționat parțial. 
Conceptual susținem propunerea, dar e nevoie de o formulă transparentă pentru toată lumea.  
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CONCLUZII ȘI ÎNCHEIERE 

 
 
 
Ion CHICU 
Prim-ministrul 
Republicii 
Moldova  

 
 
Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit cu propuneri. Noi am notat toate propunerile 
businessului și conform procedurii o să raportăm pe marginea modului de implementare. Sunt unele 
acțiuni care, în linii mari, necesită reforme fundamentale și aici o să contăm pe suportul Dvs. În 
materie de politici economice, bugetar-fiscale vreau să vă asigur că vom fi predictibili. Nu venim cu 
măsuri de majorare a presiunii fiscale, noi știm că efectul va fi exact invers.  Noi rămânem fideli 
abordării noastre – cu cât mai mult faci pentru business, cu atât mai mult face businessul pentru țară. 
Vreau să rog Secretariatul Consiliului Economic, toți colegii, membrii Grupurilor de lucru să revenim 
la activitatea normală. Să reluăm toate subiectele care erau pe agenda Grupurilor de lucru, să le 
examinăm. Sunt de acord să avem discuții de acest gen mai frecvent, nu o dată la jumătate de an cum 
s-a întâmplat acum, așa încât la următoarea întrunire să avem un progres mai impresionant în 
soluționarea acestor probleme. Vă mulțumesc. 
 


