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CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ 
PRIM-MINISTRU S-A ÎNTRUNIT ÎN 
ȘEDINȚĂ

Pe 9 iunie 2020 a avut loc Ședința 
Plenară a Consiliului Economic 
prezidată de prim-ministrul Ion 
Chicu.  În cadrul evenimentului, 
care s-a desfășurat online, au par-
ticipat peste 100 de membri ai 
Consiliului Economic. Comunita-
tea de afaceri a vorbit despre nece-
sitatea urgentării soluționării unui 
șir de probleme. Printre acestea 
recalif icarea șomerilor înregistrați 

la AOFM, liberalizarea Codului 
Muncii, instituirea Of iciului Om-
budsmanului Businessului și digi-
tizarea serviciilor publice, inclusiv 
domeniile sănătate și educație. 
Urmare a acestor discuții, propu-
nerile enunțate au fost sistema-
tizate de Secretariatul Consiliului 
Economic. Ulterior, conform indi-
cației prim-ministrului, ministe-
rele și agențiile urmează să ia în 
vizor aceste subiecte pentru care 
trebuie să depisteze soluții. Une-
le probleme, potrivit premierului, 
necesită reforme fundamentale 

pentru promovarea cărora Guver-
nul va conta pe expertiza comu-
nității de afaceri.  Moldova, ca și 
întreaga umanitate trăiește tim-
puri grele de pe urma cărora au de 
suferit  toți, inclusiv businessul, a 
menționat în cadrul evenimentu-
lui prim-ministrul. În materie de 
politici economice, bugetar-f iscale 
Guvernul va f i predictibil, a subli-
niat în acest context premierul. Nu 
se va veni cu măsuri de majorare a 
presiunii f iscale pentru că efectul 
va f i exact invers, a mai adăugat 
Ion Chicu. 

Plenara Consiliului Economic 2020
IUNIE

Care sunt cele mai afectate sectoare ale economiei 
și cu ce fel de măsuri urgente de susținere trebuie 
să intervină statul? Continuare în pag. 2. 

https://consecon.gov.md/
https://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2019/12/PV-%C8%98edin%C8%9Ba-Plenar%C4%83-CE-_09.06.2020.pdf
https://consecon.gov.md/wp-content/uploads/2019/12/PV-%C8%98edin%C8%9Ba-Plenar%C4%83-CE-_09.06.2020.pdf
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STUDIU DE IMPACT AL PANDEMIEI 
COVID-19 ASUPRA SECTOARELOR 
ECONOMIEI 
CARE SUNT CELE MAI AFECTATE SECTOARE ALE ECONOMIEI ȘI CU CE FEL DE MĂSURI URGENTE DE SUSȚI-
NERE TREBUIE SĂ INTERVINĂ STATUL?

Răspunsuri la aceste întrebări trebuie să le dea Studiul de impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor 
economiei pe care urmează să-l realizeze Consiliul Economic în colaborare cu Ministerul Economiei și Infra-
structurii, cu sprijinul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în comun cu alți par-

teneri de dezvoltare și membri ai Consiliului. Acesta 
a fost lansat pe  22 iunie 2020 în cadrul platformei 
Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM. 
Experții care vor lucra la studiu trebuie să colecteze 
informația despre sectoarele economiei, să le grupe-
ze după importanță și modul în care au fost afectate, 
pentru ca ulterior să f ie elaborate măsurile statului în 
acest sens. Informația va f i colectată într-o matrice, 
ceea ce va permite crearea unui tablou amplu despre 
cum și în ce mod au fost afectate sectoarele, și care 
trebuie să f ie instrumentele de intervenție din par-
tea statului în sectoare concrete. Această matrice va 
reduce riscurile de intervenții greșite și repetate din 

partea statului în procesul de elaborare a politicilor 
de susținere a sectoarelor afectate. Prezent la eveni-
ment ministrul Economiei și Infrastructurii Serghei 
Railean a menționat că în ultima perioadă studii sunt 
efectuate periodic. Acestea sunt necesare, deoare-
ce ne confruntăm cu o  criză fără precedent, cu un 
mare grad de incertitudine despre cum poate evolua 
și ce alte consecințe avea. De asta datele necesită a 
f i  actualizate f recvent. Iar platforma unică, pe care 
o propune Consiliul Economic, în care vor f i adunate 
estimările privind consecințele economice, va ajuta la 
o corelare mai rapidă a măsurilor urgente pe care tre-
buie să le întreprindă statul.

”Susținem inițiativa Se-
cretariatului Consiliului 
Economic de a efectua 
un studiul de impact 
al crizei asupra sectoa-
relor economice.  MEI va 
participa activ la coor-
donarea și efectuarea 
studiului și va promova 
măsurile identificate”
 
Serghei Railean
Ministrul Economiei și 
Infrastructurii 

În iunie 2020 a demarat șirul de Webinare de asi-
stență juridică din cadrul proiectului „Consiliere juri-
dică de urgență”, organizat de Banca Europeană pen-
tru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în parteneriat 
cu Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM și 

Biroul Asociat de Avocați Gladei și Partenerii. Eveni-
mentele sunt adresate ÎMM-urilor locale și au scopul 
de a sensibiliza mediul de afaceri prin oferirea asi-
stenței juridice și practice necesare pentru identif ica-
rea celui mai bun curs de acțiune în circumstanțe de 
pericol f inanciar și incertitudine comercială produse 
de criza Covid-19. În total vor f i organizate trei webina-
rii cu tematicile: Probleme contractuale și comerțul 
electronic; Raporturi de muncă și măsuri compen-
satorii; Litigii și insolvabilitate. Webinarele sunt gra-
tuite. Proiectul „Consiliere juridică de urgență” este 
susținut de Fondul de Impact BERD pentru Micile 
Afaceri (Japonia, Korea, Luxembourg, Suedia, Italia, 
SUA, Elveția și Taipei China).

WEBINARE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

ROMAN LADUȘ

https://www.youtube.com/watch?v=8EbnIr6-4zY
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Portalul guvernamental al antreprenorului 

Pe 24 iunie 2020 Guvernul a aprobat Regulamentul 
privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Por-
talului guvernamental al antreprenorului. Prin inter-
mediul acestui portal antreprenorilor din Moldova 
li se asigură  un acces mai  simplu, prin intermediul 
unui singur punct – online, la informațiile of iciale de 
interes public şi cele despre companie, disponibile 
în cadrul registrelor şi sistemelor informaționale ale 
furnizorilor de date. Subiectul creării  unei resurse 
informaționale pentru antreprenori, care ar agrega 
informațiile și serviciile destinate antreprenorilor (ac-
cesarea informațiilor din registrele publice, obține-
rea actelor permisive, raportarea, servicii f iscale etc), 
este abordat încă din anul 2018 în cadrul Consiliului 
Economic. Membrii platformei, în urma unui sondaj 
organizat de Secretariatul Consiliului Economic, au 

stabilit trei teme care au necesitat dezbateri priori-
tare în cadrul Grupului de lucru ad-hoc al platformei 
”Digitalizarea relațiilor dintre autorități și business”. 
Printre acestea, și necesitatea creării cabinetului an-
treprenorului, sau altfel spus Portalul guvernamental 
al antreprenorului. Secretariatul Consiliului Economic 
a purtat discuții cu Agenția de Guvernare Electronică 
despre necesitatea elaborării conceptului de cabinet 
al antreprenorului. Experții au venit cu un șir de pro-
puneri cu privire la această soluție de interacțiune di-
gitală a comunității de afaceri cu instituțiile statului. 
Ulterior Agenția de Guvernare Electronică a elaborat 
Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Regula-
mentul privind utilizarea, administrarea și dezvolta-
rea Portalului guvernamental al antreprenorului.

Pe 23 aprilie 2020 Parlamentul a votat în lectură f i-
nală modif icări legislative care reduc numărul de acte 
necesare pentru obținerea dreptului de a utiliza apa 
din corpurile acvatice în scop de irigare. Noile modif i-
cări stipulează excluderea unor acte pentru obținerea 
autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei  
din iazuri pentru irigarea terenurilor agricole. Adopta-
rea acestor modif icări legislative a durat aproape doi 
ani. În prima lectură documentul a fost votat în 2018, 
după care au fost organizate mai multe dezbateri 
pe marginea îmbunătățirii și promovării proiectului, 

inclusiv cu participarea Consiliului Economic. Subie-
ctul accesului agricultorilor la apa din lacuri pentru 
irigare a ajuns în atenția membrilor platformei încă 
în anul 2017, la solicitarea comunității de afaceri. Au 
fost organizate un șir de dezbateri, la care reprezen-
tanții asociațiilor de business au avut posibilitatea să 
discute subiectul cu ministerele și agențiile de resort, 
în urma cărora au făcut recomandări pentru cadrul 
normativ legat de subiectul accesului la apa pentru 
irigare.  

Dreptul la irigare cu apa din lacuri

G2B: Portalul 
guvernamental 

al antreprenorului
acces mai  simplu, prin intermediul unui 

singur punct – online, la informațiile 
oficiale de interes public şi cele 

despre companie
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Documentul va f i supus consultări-
lor publice și publicat până la f inele 
lunii iulie 2020. Ulterior, subiectele 
vor f i dezbătute în cadrul platfor-
mei cu depistarea soluțiilor ce for 

f i puse la dispoziția ministerului. 
Printre subiectele care se regăsesc 
în foaia de parcurs se numără digi-
tizarea relațiilor Guvern-Business 
(G2B), Business-Business (B2B), 

Business-Consumator (B2C), sti-
mularea utilizării instrumentelor 
de comerț electronic de către 
companii și simplif icarea procedu-
rilor vamale la exportul on-line.  

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII LANSEAZĂ FOAIA DE PARCURS PE E-ECONOMY

În contextul crizei pandemice COVID-19, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat o Foaie de 
Parcurs privind digitalizarea economiei și promovarea comerțului electronic. Documentul conține un șir 
de propuneri din partea comunității de faceri, care au fost colectate și cu suportul Consiliului Economic. 

PANDEMIA A READUS  N ACTUALITATE IDE-
EA DE UCENICIE

Ucenicia devine actuală mai ales acum, când 
în țară au revenit din străinătate zeci de mii 
de cetățeni moldoveni care doresc să se an-
gajeze, dar nu au calif icarea necesară pentru 
postul ales. 

Legislația națională reglementează ucenicia la 
locul de muncă, însă într-o formă confuză, susțin 
experții Consiliului Economic care promovează 
necesitatea modif icărilor legislației respective. 
Subiectul a fost discutat pe 15 iunie 2020 în cad-
rul ședinței Consiliului Economic cu participarea 
experților internaționali din domeniu, și repre-
zentanți ai instituțiilor de stat de resort. Potrivit 
experților, una din piedici în aplicarea uceniciei 
la locul de muncă de către angajator o consti-
tuie reglementarea contradictorie a raporturilor 
dintre angajator și ucenic. O altă prevedere de-
pășită din Codul muncii ține de restricțiile pen-
tru obținerea statutului de ucenic. Acestea, dar 
și alte prevederi din domeniul uceniciei la locul 
de muncă necesită a f i revăzute, sunt de păre-
re experții Consiliului Economic. Toate aceste 
subiectele urmează a f i consultate cu membrii 
Consiliului Economic care vor trebui să vină cu 
propuneri de îmbunătățire, după care acestea 
vor f i sistematizate și propuse autorităților care 
urmează să promoveze modif icările normative 
necesare.

AGENȚII ECONOMICI SOLICITĂ OPTIMIZA-
REA CONTROALELOR DE CĂTRE INSPECTO-
RII ANSA LA HOTAR

Trebuie modif icat Regulamentul privind mo-
dul de trecere a f rontierei de stat a mărfurilor 
supuse controlului de către ANSA, aprobat de 
Guvern la 17 octombrie 2018. 

Aceste modif icări se referă la procedurile de efe-
ctuare a controlului la f rontieră a produselor ali-
mentare de origine non-animală. La moment in-
spectorii ANSA fac un control de 100% din loturile 
cu produsele alimentare de acest tip, deoarece 
nu aplică sistemul de management al riscurilor 
care prevede că doar produsele care prezintă un 
risc sporit trebuie să f ie supuse verif icării. Agenții 
economici moldoveni solicită reducerea ratei de 
control, de la 100% la 10%, așa ca în statele UE. 
Subiectul a fost discutat pe 5 iunie 2020 organi-
zate pe platforma Consiliului Economic. Scopul 
modif icărilor - eliminarea piedicilor în activitatea 
agenților economici, fluidizarea traf icului la f ron-
tieră și asigurarea inofensivității produselor de 
origine nonanimală importate în țară. ANSA în 
comun cu reprezentanții Ministerului de resort 
urmează să analizeze propunerile comunității de 
afaceri la modif icările Regulamentului privind 
modul de trecere a f rontierei de stat a mărfurilor 
supuse controlului de către ANSA. Ulterior, docu-
mentul va f i supus dezbaterilor publice, după 
care va f i prezentat Guvernului spre aprobare.

https://www.youtube.com/watch?v=TFEx8ZAMw7s


h t t p s : / / w w w . e b r d . c o m

CONSILIILE ECONOMICE SUSȚI-
NUTE DE BERD REPREZINTĂ 
UNA DIN POLITICILE CHEIE DE 
RĂSPUNS ALE BĂNCII LA PAN-
DEMIA DE CORONAVIRUS. 

Aceste platforme de dialog ajută 
guvernele să dezvolte politici 
care să contribuire la susținerea 
afacerilor, în special acolo unde 
capacitățile sunt limitate. 

Despre aceasta s-a menționat 
în cadrul  reuniunii Consiliilor 
Economice susținute de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare care a avut lor între 
2 și 3 iunie 2020. În cadrul reu-
niunii s-a mai menționat că de 
la izbucnirea crizei, Secretariate-

le CE și-au consolidat eforturile 
pentru a facilita dialogul între 
comunitatea de afaceri și guver-
ne. În cadrul discuțiilor s-a con-
statat faptul că dialogul pe care 
îl asigură Consiliile Economice 
între business și Guvern este 
extrem de important în circum-
stanțe normale, dar s-a dovedit 
a f i crucial în susținerea guver-
nelor în timpul și după Covid-19. 

Discutând calea ce urmează a 
f i parcursă în perioada imedi-
at următoare, participanții au 
remarcat necesitatea susținerii 
în primul rând a ÎMM, facilitării 
comerțul electronic și promo-
varea digitalizării. Acestea sunt 

măsuri care trebuie luate în 
calcul în procesul de elaborare 
a tuturor politicilor în această 
perioadă, dar și pe termen lung. 
Cu susținerea BERD activează 
12 Consilii Economice din Ucra-
ina, Belorus, Moldova, Republi-
ca Kârgâză, Tadjikistan, Uzbeki-
stan, Armenia, Tunisia, Albania, 
Montenegro și Kosovo. Consi-
liile Economice sunt f inanțate 
cu sprijinul Fondului special al 
acționarilor BERD, al Fondului 
multi-donator al BERD pentru 
Ucraina, al Secretariatului de 
Stat pentru Afaceri Economice 
al Elveției  și al Fondului Guver-
nului Marii Britanii pentru Buna 
Guvernare. 

Reuniunea Consiliilor Economice BERD  

DATE DE CONTACT

Adresa: Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

Telefon: 022-250-373

E-Mail: consecon@gov.md

Web: http://consecon.gov.md

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Euro-
peană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea f inanciară a Fondului Guvernului 
Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financi-
are Reforma climatului investițional, f inanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a 
Guvernului Suediei.

https://www.facebook.com/ConsiliulEconomic/?ref=bookmarks
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/cse-economists/investment-councils-at-the-forefront-of-EBRD-Covid19-response.html
https://consecon.gov.md/
https://www.youtube.com/channel/UCLag1wHPLMCBF8dsfrTLJJA?view_as=subscriber
https://twitter.com/home

