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ION CHICU: “Dialogul dintre Guvern și comunitatea de afaceri este esențial pentru dezvolta- 

rea economiei Republicii Moldova. Obiectivele prioritare pe această dimensiune sunt crearea 

unui climat de afaceri predictibil, care securizează investițiile. Guvernul va susține crearea lo-

curilor de muncă și investițiile în modernizarea economiei.”
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La finele anului 2019 Parlamentul a adoptat politica bu- 

getar-fiscală pentru anul 2020 care aduce noi reguli de 

activitate în domeniul de achiziționare și comercializare 

a miezului de nucă în Moldova. Prin aceste modificări 

se legiferează activitatea persoanei care achiziționează 

miezul de nucă de la oameni. 

Pe 27 decembrie 2019 Guvernul a aprobat 

amendamentele la Regulamentul privind 

modul de declarare a valorii în vamă a 

mărfurilor. Declarantul va fi informat prin 

actul de inspecție referitor la motivul jus-

tificat de neacceptare a prețului declarat. 

Legalizarea 
pieței miezului de nucă

Declararea 
valorii mărfurilor în vamă 
mai transparentă

Ion Chicu a prezidat 
ședința plenară a  
Consiliului Economic
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Premierul a enumerat un șir de inițiative ale 

Guvernului, menite să încurajeze activitatea 

antreprenorială, precum investițiile masive 

în infrastructura rutieră programate pentru 

anul 2020, sau instituirea funcției de Avo-

cat al Antreprenorului, care are misiunea 

de a simplifica și eficientiza procesul de 

gestionare a afacerilor în Republica Moldo-

va. Reprezentanții asociațiilor de business 

au enumerat un șir de  acțiuni ce ar pu-

tea îmbunătăți climatul de afaceri, printre 

care: diminuarea cotei TVA pentru sectorul           

HORECA, plafonarea tarifelor la achitările 

on-line, amenințările generate de activi-

tatea antreprenorială în bază de patentă, 

susținerea plăților electronice, digitalizarea 

serviciilor medicale, demonopolizarea ser-

viciilor oncologice, crearea normelor menite 

să elimine risipa alimentară etc.  

Problemele au fost enunțate la ultimile 

trei întrevederi ale Șefului Executivului cu 

businessul – evenimentul organizat de CCI 

în colaborare cu Agenția de Investiții ”Dia-

log Pro-Business” din 17 decembrie 2019, 

ședința plenară a Consiliului Economic 

din 4 decembrie 2019 și ședința de lucru a 

Prim-ministrului cu membrii Asociației Busi-

nessului European și ai Camerei Americane 

de Comerț din Moldova din 18 decembrie 

2019. Printre problemele enunțate se număr 

reformarea sistemului de finanțare a activ-

ităților economice. Necesitatea semnării 

Acordurilor de Comerț Liber cu China, India 

sau Egipt. Crearea instituției Ombudsman al 

businessului. Reforma justiției, exodul cad-

relor calificate din țară, dezvoltarea lentă a 

Ministerele și alte instituții ale administrației publice centrale vor crea 
grupuri de lucru specializate în cadrul cărora urmează să fie discutate cele 
130 de probleme invocate de reprezentanții comunității de afaceri. 

Prim-ministrul a îndemnat antrepreno-

rii să se implice activ și să vină cu pro-

puneri și sugestii care ar spori calitatea 

dialogului dintre mediul de afaceri și 

autorități.

130 de subiecte enunțate 
de comunitatea de afaceri au ajuns 
în vizorul ministerelor

infrastructurii drumurilor și necesitatea dez-

voltării unor concepte noi privind susten-

abilitatea sectorului agricol din țară. Toate 

propunerile vociferate de comunitatea de 

afaceri în cadrul celor trei evenimente au 

fost sistematizate de Secretariatul Consili-

ului Economic la indicația Prim-ministrului 

RM. Lista problemelor și propunerilor a fost 

expediată prin indicația Cancelariei de Stat, 

tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale de stat responsabile pentru identifi-

carea soluțiilor, cu raportarea lunară despre 

progres către  Secretariatul Consiliului Eco-

nomic și informarea ulterioară a Prim-minis-

trului. Secretariatulva monitoriza în contin-

uare soluționarea problemelor raportate de 

comunitatea de afaceri.

Ion Chicu a prezidat 
ședința plenară 
a Consiliului EconomicÎn debutul ședinței care a 

avut loc pe 4 decembrie 

2019, Premierul a mențio- 

nat că: „Dialogul dintre 

Guvern și comunitatea de 

afaceri este esențial pentru 

dezvoltarea economiei 

Republicii Moldova. Obiec-

tivele prioritare pe această 

dimensiune sunt crearea 

unui climat de afaceri pre-

dictibil, care securizează 

investițiile. Guvernul va 

susține crearea locurilor 

de muncă și investițiile în 

modernizarea economiei.” 
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Potrivit modificărilor, în procesul de declarare a 

valorii în vamă, declarantul (agentul economic) 

va fi informat prin actul de inspecție referitor 

la motivul justificat de neacceptare a prețului 

declarat. 

Totodată, procesul de prezentare a dovezilor 

suplimentare în susținerea prețului declarat va 

fi îmbunătățit. Astfel, agentului economic i se 

oferă dreptul la replică, atunci când nu este de 

acord cu decizia organului vamal. 

Acesta va putea solicita baza de calcul a valorii 

în vamă determinate prin aplicarea metodei de 

rezervă. În același timp în cazul neacceptării de 

către vamă a valorii declarate, agentul econo-     

Pe 27 decembrie 2019 Guvernul a aprobat amendamentele 
la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în 
vamă a mărfurilor.

Declararea 
valorii mărfurilor în vamă 
mai transparentă

Din decembrie 2019, platforma Ghișeului unic de raportare devine complet funcțională. Toate cele 

26 de rapoarte statistice au fost incluse în platformă. Implementarea soluției unice în raportare a fost 

recomandată de experții Secretariatului Consiliului Economic. Aceasta a fost instituită dar nu toate 

rapoartele au fost plasate în acest Ghișeu. Printre acestea - 2 financiare și 1 privind forța de muncă. 

Pe parcursul anului, experții Secretariatului Consiliului Economic au organizat o serie de întâlniri cu 

reprezentanții instituțiilor responsabile de includerea și celorlalte trei rapoarte pe platforma electron-

ică unică. În consecință către luna decembrie 2019 și cele 3 rapoarte puteau fi depuse on-line de co-

munitatea de afaceri. În pasul următor, experții Secretariatului Consiliului Economic vor promova digi-

talizarea și altor rapoarte sau, în unele cazuri, eliminarea dublărilor de date și scurtarea conținutului lor. 

Implementarea platformei electronice 
unice de raportare financiară și statistică  

mic va avea la dispoziție 4 ore pentru prezentar-

ea dovezilor corespunzătoare suplimentare. 

Modul de declarare a Valorii în vamă a ajuns în vi-

zorul Consiliului Economic din vara anului 2017, 

când comunitatea de afaceri a alertat un șir de 

provocări în procesul stabilirii valorii mărfurilor 

în vamă de către angajații vamali. 

Atunci reprezentanții businessului menționau 

că, deseori valoarea mărfii stabilită de inspector, 

depășește cu mult costul produsului declarat 

de importator, iar determinarea valorii pentru 

aceeași marfă, diferă de la un punct de trecere al 

frontierei la altul. 

La solicitarea Consiliului Economic, care exercită și atribuțiile Comitetului Național pentru 

Facilitarea Comerțului, experții Corporației Financiare Internaționale Grupul Banca Mon-

dială, au făcut o evaluare a situației după care au venit cu un șir de recomandări. 

Propunerile experților internaționali dar și ale reprezentanților asociațiilor de business au 

fost incluse ulterior, în proiectul de amendamente la Regulament. 
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Prim-ministrul a semnat pe 22 octombrie 2019 Decizia prin care se stabilește o nouă componență a Consiliului Economic. Potrivit do- 

cumentului, astăzi platforma are 118 membri față de 100 câți au fost până la modificare. 

A crescut numărul asociațiilor de business. Sunt 56, față 41 câte au fost până acum. Rândurile sectorului asociativ în cadrul Consiliului, 

au fost completate cu organizații ce reprezintă interesele persoanelor cu dezabilități, a femeilor antreprenoare și a Întreprinderilor Mici 

și Mijlocii. 

S-a modificat și componența reprezentanților comunității de cercetare în Consiliul Economic – cu doi mai mulți, în total 8 la număr. 

Astfel, calitatea de membru al Consiliul îl mai dețin acum Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii și Centrul de 

Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.  La cei 10 membri ai platformei din rândul organizațiilor internaționale active în dome-

niul reformelor mediului de afaceri  s-a mai alăturat Organizația Internațională a Muncii. 

A rămas nemodificată cifra reprezentanților autorităților și instituțiilor publice în Consiliul Economic – 43, asta chiar dacă și în rândul 

acestor membri au fost efectuate modificări. În urma reformei administrației publice centrale, unele instituții au fost comasate, iar altele 

au fost optimizate. În rezultat, numărul instituțiilor de stat prezente în Consiliu nu s-a modificat. 

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, 
are membri noi

Prin aceste modificări se legiferează ac-

tivitatea persoanei care achiziționează 

miezul de nucă de la oameni. Acum, 

pentru a putea efectua această activi-

tate, persoana trebuie să se înregistreze 

la Serviciul Fiscal de Stat. Intermedi-

arul va fi obligat să introducă într-un 

borderou informație despre volumul 

și regiunea de unde a fost achiziționat 

miezul de nucă. Tot noile prevederi sti- 

pulează că intermediarul care procură 

La finele anului 2019 Parlamentul a adoptat politica bugetar-fiscală 
pentru anul 2020 care aduce noi reguli de activitate în domeniul 
de achiziționare și comercializare a miezului de nucă în Moldova. 

de la populație miezul de nucă declară 

pe propria răspundere că informația cu 

privire la originea mărfii corespunde 

cu informația din borderou.  Până la 

aceste modificări persoana intermedi-

ară care procura miezul de nucă de la 

populație și pe care ulterior o comer-

cializa companiilor exportatoare, nu 

purta nici o răspundere pentru marfa 

tranzacționată. Asta deoarece în docu-

mentele pe care le întocmea în procesul 

de achiziționare a mărfii, intermediarul 

introducea datele vânzătorilor – care 

într-un final purtau răspundere, inclu-

siv fiscală, pentru miezul de nucă pe 

care îl vindeau. Or, uneori, în actele de 

proveniență a mărfii se introduceau și 

date eronate, cum ar fi o altă cantitate 

de marfă comercializată sau date de 

identitate despre persoane inexistente. 

Într-un final toate aceste inexactități 

afectau procesul de obținere de către 

companiile exportatoare, a certificatu-

lui de origine a miezului de nucă, acest 

lucru complicând procesul de comer-

cializare a acestui produs pe piețele 

externe. Subiectul a ajuns în vizorul 

Consiliului Economic în septembrie 

2019 la solicitarea Asociației Busines-

sului European și al Corpului de control 

al Prim-ministrului. Urmare a unui șir de 

întrevederi au fost propuse modificări 

pentru politica bugetar fiscală care se 

răsfrâng nu doar asupra pieței miezului 

de nucă din Moldova ci asupra întreg- 

ului domeniu al achizițiilor produselor 

agricole din horticultură și fitotehnie și 

a obiectelor regnului vegetal.

Legalizarea 
pieței miezului de nucă
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Comunitatea de afaceri propune reglementarea 

muncii prin agent de muncă temporară – muncă 

prestată de un salariat temporar care a încheiat 

un contract individual cu un agent de muncă 

temporară şi care este pus la dispoziția utilizato- 

rului pentru a lucra temporar sub supravegherea 

şi conducerea acestuia. 

Reprezentantul 
Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM), 

prezent la dezbaterile organizate în cadrul plat-

formei Consiliului Economic, a declarat că CNSM 

nu susține conceptual această formă de anga-

jare, pentru că în legislația națională există mai 

multe modalități de angajare pe perioade  deter-

minate. 

Reprezentanții  
comunității de afaceri au menționat în replică că 

în țară deja activează companii care prestează 

astfel de servicii. Acestea angajează oameni în 

baza unor contracte individuale de muncă, după 

care îi pun la dispoziția companiilor care sunt în 

căutarea forței de muncă. Problema e că aceste 

relații noi de angajat-angajator nu sunt regle-

mentate în RM și lasă loc de abuz. 

Anume  
din aceste considerente comunitatea de afaceri 

îndeamnă statul să fie în pas cu dezvoltarea și 

necesitățile pieței muncii și propune transpu-

nerea în legislația națională a Directivei 104 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind munca prin agent de 

muncă temporară. 

Munca prin agent 
de muncă temporară

Reprezentanții Ministerul Sănătății Muncii și Pro-

tecției Sociale au menționat că ministerul susține 

conceptual proiectul de lege elaborat de sectorul 

asociativ. Acesta însă trebuie examinat minuțios 

în comun cu toate părțile interesate, astfel încât 

într-un final să fie reglementate toate drepturile 

și obligațiile dintre angajat și angajator. 

Schimb de replici între sindicate și 
comunitatea de afaceri. Mărul Dis-
cordiei – Munca prin agent de muncă 
temporară.

Vladislav Caminschi, președintele 

Grupului de lucru ,,Reducerea 

ocupării informale și a salariilor 

în plic,, din cadrul Consiliului 

Economic, care a condus ședința, 

a solicitat tuturor participanților 

la dezbateri să vină cu propuneri 

la proiectul de lege și să le înain-

teze Secretariatului Consiliului 

Economic. Acestea ulterior vor 

fi puse în discuție în cadrul unor 

ședințe tehnice.



/Buletin Informativ / Ianuarie 2020/

Înregistrarea 
gospodăriilor țărănești

MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: 022-250-373
E-Mail: consecon@gov.md
Fb: Consiliul Economic

Contacte

Acestea pot fi înregistrate doar pe terenurile ag-

ricole din extravilan. Antreprenorii consideră că 

această prevedere este lipsită de sens și îi împ-

iedică să-și deschidă o afacere mică, cum ar fi de 

exemplu creșterea florilor, să o înregistreze în ca- 

litate de gospodărie țărănească și să muncească 

acasă. 

Subiectul a fost discutat la Consiliul Economic cu 

participarea reprezentanților Ministerului Econo-

miei și Infrastructurii și Serviciului Fiscal de Stat, 

care susțin părerea antreprenorilor, și a repre- 

zentanților Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, care au fost mai reticenți. 

Reprezentanții Ministerului Agriculturii Dezvoltă-

rii Regionale și Mediului consideră că odată cu 

permiterea înregistrării gospodăriilor țărănești 

pe loturile de lângă casă, apare riscul creării  fer-

melor de animale, serelor etc în intravilan, care 

aduc cu sine deșeuri animale și folosirea sub-

stanțelor chimice în imediata apropierea a locu-

itorilor urbei. 

Participanții la ședință au menționat necesitatea 

elaborării unei Analize a Impactului de Regle-

mentare pe marginea acestui subiect. 

Aceasta va echilibra riscurile în selectarea 

soluțiilor de eliminare a constrângerilor pentru 

antreprenori. Secretariatul Consiliului Economic 

va monitoriza în continuare subiectul.

Reformele promovate de Consiliului Economic 

dau rezultate. Potrivit raportului anual Doing 

Business 2020, publicat de Banca Mondială în 

octombrie 2019, Moldova a crescut cu 16 poziții 

la compartimentul Acte permisive în construcții. 

Pentru prima dată în ultimii ani țara a avansat 

atât de mult la acest punct din clasament – de pe 

locul 172 pe 156. La realizarea raportului Doing 

Business a fost luat în calcul rezultatul impunerii 

respectării cadrului normativ reformat de către 

autoritățile publice, reformă ce a durat doi ani 

cu participarea Ministerului Economiei și Infra-

structurii și susținerea Secretariatului Consiliului 

Economic pe lângă Prim-ministru. Cu alte cuvin-

te, deși legea nu mai prevedea obținerea anu-

mitor avize în domeniul construcțiilor, agentul 

economic era obligat de autorități să le obțină 

în continuare. Urmare a reformei, Doing Busi-

ness 2020 menționează că în Moldova au fost 

eliminate 9 proceduri la compartimentul Acte 

permisive în construcții. La expertizarea acestei 

reforme, promovate de Consiliul Economic, au 

participat experți internaționali din cadrul Cor-

porației Financiare Internaționale (IFC) – Grupul 

Banca Mondială și al Agenției pentru Cooperarea 

Internațională a Germaniei (GIZ).

În Moldova e mai simplu 
să faci afaceri 
în domeniul contrucțiilor

Antreprenorii mici solicită eliminarea constrângerilor la înregistrarea gospodă-
riilor țărănești.  Legislația RM nu permite ca afacerile întreprinse pe lotul de 
pământ de lângă casă să fie înregistrate drept gospodării țărănești.


