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În paralel, au fost elaborate un șir de mă-
suri care ar permite punerea în aplicare a 
soluțiilor de redresare economică. Matri-
cea COVID dezvoltată  în cadrul studiului de 
impact al pandemiei COVID-19 asupra sec-
toarelor economiei, a fost discutată pe 24 
august 2020  în cadrul unei întrevederi, cu 
Oleg Tofilat, consilierul prim-ministrului și 
reprezentați ai  Cancelariei de Stat. Discuțiile 
cu comunitatea de afaceri, petrecute în cad-
rul cercetării au evidențiat faptul că pentru 
ca sectoarele economiei să se adapteze la 
noile condiții economice statul trebuie să 
întreprindă un șir de măsuri urgente. Prin-
tre acestea implementarea Foii de parcurs 
de Digitizare a economiei; îmbunătățirea și 

FOIA DE PARCURS E-ECONOMY
Pe 27 iunie 2020 Ministrul Economiei și Infrastructurii a semnat Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei națio-
nale și dezvoltare a comerțului electronic. Documentul,  care conține 37 de acțiuni, lansat în cadrul Consiliului Economic, conține subiecte colec-
tate de la asociațiile de business. Dezbaterea soluțiilor pentru aceste probleme au loc în cadrul grupului de lucru ad-hoc ”Digitizarea economiei” 
al Consiliului Economic, coordonat de Asociația de companii private din domeniul TIC din Republica Moldova. Foia de parcurs eEconomy țintește 
principalele constrângeri sistemice cu care se confruntă comunitatea de afaceri în procesul de interacțiune G2B, B2B și B2C. Documentul conține 
subiecte ce necesită o abordare rapidă și o soluționare imediată, lucru care ar ajuta comunitatea de afaceri să treacă mai ușor de consecințele 
pandemiei COVID-19. În august, au început discuțiile în noul grup de lucru creat în cadrul Consiliului Economic „Digitizarea Economiei”. Subiectele 
discutate includ: ... continuare în pag.2

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM

Matricea COVID. Primele rezultate.
Secretariatul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru a finisat primul set de propuneri care conțin 
soluții pentru redresarea unor sectoare ale economiei naționale afectate de pandemia COVID-19. Pe par-
cursul lunilor iulie și august 2020 experții Secretariatului au purtat discuții cu reprezentanții a 20 de sec-
toare economice prin intermediul cărora au colectat date despre gradul în care a avut de suferit mediul 
de afaceri, dar și reziliența sectoarelor la efectele pandemiei. 

Octombrie 2020

adoptarea proiectului Codului urbanismului 
și construcțiilor, înlăturarea constrângerilor 
din legislația în construcții; semnarea unor 
noi acorduri internaționale de liber schimb; 
implementarea cerințelor de calitate pen-
tru exportul produselor agroalimentare; 
uniformizarea TVA în agricultură și facilități 
pentru e-comerț etc. Toate aceste măsuri vor 
avea și o soluție de implementare. Experții 
lucrează la elaborarea amendamentelor leg-
islative și normative care vor fi discutate cu 
autoritățile în cadrul platformei Consiliului 
Economic, după care se va lua decizia care 
din ele vor fi propuse pentru aprobare. În 
septembrie rezultatele Studiului au fost su-
puse dezbaterilor publice. Matricea COVID 

este elaborată în cadrul Studiului de impact 
al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor 
economiei realizat de Secretariatul Consili-
ului Economic în comun cu Ministerul Econ-
omiei și Infrastructurii, cu susținerea Băncii 
Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
și Fondul Guvernului Marii Britanii pentru 
Buna Guvernare și Corporația Financiară 
Internațională. Cu sprijinul BERD, o pagină 
dedicată MATRICEI COVID a fost lansată pe 
site-ul web al Consiliului Economic. Pagina 
conține informații despre rezultatele Studi-
ului, informații despre discuțiile purtate 
cu reprezentanții sectoarelor economice 
și noutăți despre evoluțiile pe marginea 
elaborării Studiului. 

Trimestrial
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Semnătura electronică și identificarea la 
distanță 

Comunitatea de afaceri și reprezentanții instituțiilor statului analizează  în 
cadrul platformei Consiliului Economic  constrângerile și elaborarea unui set 
de măsuri pentru asigurarea acceptării necondiționate de către autoritățile 
publice, persoanele juridice de drept public și privat, persoane fizice, a docu-
mentelor și semnăturilor electronice. Astăzi, agenții economici și persoanele 
fizice, deși au dreptul, conform legii privind semnătura electronică și docu-
mentul electronic, să nu mai vină fizic la instituțiile statului pentru a ridica 
sau a prezenta documente solicitate pe suport de hârtie, acest lucru totuși 
are loc. 

Acceptarea necondiționată a  documentelor și semnăturilor electronice este 
extrem de importantă în contextul provocărilor impuse de pandemie, susțin 
reprezentanții sectorului asociativ.  Un alt subiect abordat  este  implemen-
tarea procedurilor de identificare a persoanelor la distanță chiar și fără 
semnătura avansată calificată. Aceasta ar ajuta mult persoanele care nu dețin 
semnături, dar au nevoie de anumite servicii esențiale, precum solicitarea 
documentelor de la stat, deschiderea conturilor bancare, obținerea accesului 
la servicii de telefonie. 

În aceiași ordine de idei, în cadrul platformei se analizează necesitatea lansă-
rii unor acțiuni de recunoaștere unilaterală a semnăturilor electronice din 
spațiul UE. Potrivit experților, acest lucru ar permite valorificarea unui po-
tențial enorm de atragere a investițiilor din spațiu UE în Moldova și ar reduce 
din constrângerile investitorilor străini ce deja operează în RM.

Deschiderea, lichidarea și mod-
ificarea actelor de constituire a 
afacerilor la distanță
Comunitatea de afaceri subliniază faptul că oferirea la 
distanță a serviciilor de deschidere, lichidare și modifi-
care a actelor de constituire a afacerilor, este acum mai 
actuală ca oricând.  Asta pentru că pandemia a impus 
restricții și impedimente în procesul de interacțiune a 
instituțiilor statului cu consumatorii de servicii, uneori 
antreprenorii fiind blocați peste hotare sau sunt în ca-
rantină. Astfel procesele legate de deschiderea afacerilor 
și cele conexe devin mai complicate astăzi. La rândul lor, 
reprezentanții instituțiilor statului, spun că interacțiunea 
la distanță a relațiilor G2B pe marginea acestui subiect 
este în proces de lucru. Se pregătesc materialele pentru 
a iniția elaborarea soluțiilor IT de automatizare a înregis-
trării afacerilor. 

Cu toate acestea, dar fiind că procesul va dura, partici-
panții la discuții au convenit să exploreze o soluție inter-
mediară rapidă, și anume utilizarea poștei electronice și 
a semnăturii electronice în procesul depunerii documen-
telor și obținerea deciziilor în acest domeniu. Această 
soluție nu pune o povară în plus pe instituțiile statului, și 
ar permite rezolvarea rapidă a problemelor stringente ale 
comunității de afaceri.

La ce etapă se află realizarea Foii de parcurs 
e-Economy?

Etapele de soluționare a celor 37 de subiecte din Foia de parcurs  pentru im-
pulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a 
comerțului electronic pot fi urmărite în timp real. Vizitatorii documentului on-
line vor ști care sunt pașii întreprinși de instituțiile statului, experții naționali 
și internaționali în procesul de elaborare a propunerilor care să rezolve prob-
lemele invocate de business la compartimentul digitizarea economiei. Docu-
mentul poate fi accesat de pe pagina de start al portalului www.consecon.gov.
md prin  butonul eEconomy. 

Elaborarea paginii eEconomy a fost posibilă cu suportul Asociației de com-
panii private din domeniul TIC din Republica Moldova. 

Notificarea în calitate de opera-
tor de date cu caracter personal
Comunitatea de afaceri solicită excluderea obligativității 
notificării în calitate de operator de date cu caracter per-
sonal. De o astfel de notificare are nevoie orice întreprin-
dere care prelucrează datele cu caracter personal într-un 
sistem de evidentă automatizat sau manual. Aceste date 
se referă la informația despre consumator, angajat, sala-
riul acestuia, date despre domiciliu etc. Spectrul de date 
personale este atât de larg încât întreprinderilor din Mol-
dova le este foarte greu să se înscrie în toate cerințele 
solicitate de Centrul Național pentru Protecția Datelor 
cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru obținerea statutu-
lui de operator de date cu caracter personal. Unii antre-
prenori spun că notificarea poate dura și până la 7 luni. 
Astfel, s-a ajuns în situația în care timp de 8  ani, de când 
este în vigoare Legea privind protecția datelor cu caracter 
personal, doar 3000 de întreprinderi din 240 de mii au tre-
cut procedura de notificare în calitate de operator de date 
cu caracter personal. De menționat că dacă întreprinderea 
operează cu date personale și nu este notificată la CN-
PDCP, încalcă legea. Potrivit experților, o soluție pentru 
problema respectivă ar fi modificarea prevederilor care 
oblică antreprenorii să obțină de la CNPDCP notificarea  
de operator de date cu caracter personal. Propunerile pe 
marginea acestei soluții urmează să fie încă definitivate, 
după care vor fi propuse autorităților pentru examinare 
și promovare.
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Guvernul eficientizează proce-
durile de angajare a muncito-
rilor din alte țări
Guvernul a aprobat pe 23 septembrie 2020 un proiect de 
lege prin care eficientizează  procesele migraționale a 
străinilor care vin în țara noastră în scop de muncă. În 
prezent, acordarea dreptului de ședere în scop de muncă 
în Republica Moldova este condiționată de cerința de 
achitare a unui salariu mediu prognozat pe economie. 
Guvernul propune anularea prevederii, pentru că aceas-
ta condiționează angajarea unui străin cu un salariu mai 
mare decât pentru un băștinaș pentru același tip de acti-
vitate și defavorizează forța de muncă autohtonă. Potrivit 
legii salarizării un angajator din sectorul real al econo-
miei este obligat să achite unui lucrător moldovean cel 
puțin un salariu minim garantat, care constituie la ziua 
de azi 2775 de lei. Iar unui străin, angajatorul este obligat 
să-i dea un salariu mediu pe economie, mărimea căruia 
se ridică azi la 7953 de lei. Această prevedere reprezintă o 
constrângere în calea investițiilor în țara noastră, susțin 
autorii proiectului. 

Modificările propuse de Guvern au fost consultate cu 
comunitatea de afaceri din Moldova inclusiv cu membrii 
Consiliului Economic, care a pus în dezbatere schimbările 
legislative. Membrii platformei au venit cu o expertiză pe 
marginea proiectului de lege, care a fost luată în calcul 
în procesul de elaborare a documentului final aprobat 
de Guvern. Pentru ca proiectul de lege să intre în vigoare 
acesta trebuie să fie votat în Parlament.

Pandemia COVID a schimbat modelul economic în întreaga lume. Multe com-
panii, afectate de consecințele restricțiilor impuse, regândesc felul în care își 
construiesc afacerea pentru a păstra activele, angajații și clienții. Acest proces, 
foarte anevoios poate provoca incapacitate de plată pe o durată îndelungată 
pentru unele companii. Iar incapacitatea de plată e calea spre insolvabilitate, 
sau altfel spus faliment. Insolvabilitatea reprezintă un proces prin care in-
stanța, după o perioadă de observație a debitorului, constată incapacitatea 
de plată sau supra-îndatorarea companiei. În aceste condiții instanța recurge 
la una din cele trei acțiuni: intentează procesul de insolvabilitate, procedura 
de restructurare accelerată sau de faliment al companiei care a intrat în inca-
pacitate de plată. În perioadă de criză acest fenomen – insolvabilitatea, este 
extrem de periculos, sunt de părere experții internaționali. Asta ar putea duce, 
în primul rând, la închiderea unui număr mare de companii în întreaga lume 
și la disponibilizări ma-
sive de personal. Banca 
Europeană pentru Re-
construcție și Dezvoltare 
(BERD), prin intermediul 
programului de Tranziție 
legală a demarat în Sep-
tembrie Evaluarea lacu-
nelor legislative în do-
meniul insolvabilității în 
cele 38 de state unde își 
desfășoară proiectele. 
Scopul exercițiului este 
de a identifica lacunele 
în legislațiile naționale 
din domeniul insolvabil-
ității, iar concluziile vor 
reprezenta un instru-

ment funcțional pentru guverne în procesul de 
reevaluare a legilor. Secretariatul Consiliului 
Economic pe lângă Prim-ministru reprezintă 
unul din partenerii BERD în realizarea Evaluă-
rii  lacunelor legislative în domeniul insolv-
abilității în Moldova. Experții Secretariatului 
au familiarizat echipa programului BERD de 
Tranziție legală cu privire la normele existente 
în legislația națională despre insolvență. Toto-
dată, Consiliului Economic, ca cea mai mare 
platformă de dialog public-privat din Moldova 
a susținut diseminarea sondajului din cadrul 
Evaluării BERD.

Insolvența pe timp de criză
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Businessul cere statului să accelereze im-
plementarea Planului de acțiuni a Acordului 
de liber schimb cu UE 

Potrivit comunității de afaceri din Moldova, autoritățile trebuie să accelereze 
punerea în aplicare a 9 capitole din Planul de acțiuni al Acordul de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Moldova şi UE (DCFTA). Așa arată 
rezultatele preliminare ale analizei ”rolul DCFTA în abordarea dificultăților 
create de COVID-19”, ce a fost efectuată de Asociația Businessului European.  
Rezultatele acestei analize au fost dezbătute pe 6 august 2020  în cadrul plat-
formei Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM. Scopul analizei este 
de a explora rolul DCFTA ca instrument pentru sectorul privat din Georgia, 
Ucraina și Moldova – unde s-a efectuat această analiză – în depășirea pertur-
bărilor cauzate de COVID-19. La chestionarul despre rolul DCFTA în abordarea 
dificultăților create de COVID-19 au participat membrii Consiliului Economic. 
Iar rezultatele acestei cercetări au fost analizate și preluate de experții Con-
siliului Economic, care elaborează Studiul de impact al pandemiei COVID-19 
asupra sectoarelor economiei.

Continuitatea afacerii: un 
răspuns esențial la criza 
COVID-19
Pe parcursul lunilor iulie, august și septembrie 2020 a 
avut loc  seria de webinare pentru ÎMM-uri organizate în 
parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM). 
Peste 100 de antreprenori, consultanți și reprezentanți ai 
instituțiilor statului au aflat despre experiența altor state 
în depășirea crizei COVID-19 și cum aceasta poate fi apli-
cată la nivel local. În cadrul evenimentelor, speakerii au 
abordat subiecte precum sporirea productivității afacerii 
prin abilități formate la locul de muncă, dialogul social și 
modul în care acesta poate ajuta întreprinderile mici și 
mijlocii să supraviețuiască, cît și măsurile ce trebuie luate 
pentru a asigura continuitatea afacerilor în perioada de 
criză. Evenimentele au fost organizate de Echipa Consul-
tanță pentru Micul Business, BERD Moldova, în partene-
riat cu OIM și Consiliul Economic de pe lângă Prim-min-
istru, cu suportul financiar al inițiativei EU4Business a 
Uniunii Europene. 

Serviciul Vamal a prezentat funcționalitățile 
noii versiuni „Asycuda World”

Serviciul Vamal a finalizat implementarea Proiectului de asistență tehnică cu 
privire la modernizarea Sistemului Operațional Asycuda World. Acesta reprez-
intă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură informațională 
internă, derulat în parteneriat cu Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare. Posibilitățile funcționale au fost prezentate în cadrul unei șed-
ințe on-line pe 14 august 2020, cu suportul Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministru care exercită funcțiile Comitetului Național pentru Facilitarea 
Comerțului. La webinar au participat peste 70 de agenți economici și reprezen-
tanți ai asociațiilor de business din țară. Participanții la webinar s-au familiar-
izat cu funcționalitățile tehnice ale noului soft și au pus întrebări specialiștilor 
IT ai Serviciului Vamal, care gestionează aplicația. 

Neclarități pentru vânzătorii de 
țigări

Din 15 august 2020 s-a interzis expunerea țigărilor în vi-
trine și rafturi. Agenții economici au început instalarea 
boxelor închise astfel în cât pachetele cu țigări să fie as-
cunse de ochii vizitatorilor punctelor comerciale. Agenții 
economici menționau însă că în momentul deschiderii 
vitrinei de către vânzător țigările pot deveni vizibile. Ast-
fel agentul economic va încălca legea și va fi pasibil de 
amendă. Pe de altă parte vânzătorul trebuie să deschidă 
boxa pentru a elibera consumătorului țigările pe care 
acesta le procură. La solicitarea Asociației Businessu-
lui European din Moldova și Asociației Patronale a Sub-
iecților Comerțului Interior ”ProBiz”, tema a fost discutată 
pe platforma Consiliului Economic în comun cu reprez-
entanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și 
vicepreședintele Comisiei parlamentare protecție socială, 
sănătate şi familie. 

Pentru a face o claritate Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică a venit cu un șir de precizări în cadrul 
dezbaterilor pe marginea acestui subiect, iar în perioada 
următoare a venit cu un ghid care să explice modalitatea 
de aplicare a prevederilor despre interzicerea expunerii 
țigărilor în vitrine și rafturi. 
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Un Memorandum de Colab-
orare a fost semnat între 
Secretariatul Consiliului 
Economic și ANOFM

Pe 22 septembrie 2020 Secretariatul Consiliului 
Economic și Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă au semnat un Memorandum de 
colaborare. Prin acesta își consolidează eforturile 
în promovarea și comunicarea acțiunilor despre 
stimularea creării locurilor de munca și reducerii 
șomajului în Republica Moldova. O primă acțiune 
din cadrul acestui acord ține de informarea sec-
torului asociativ, membri ai Consiliului Econom-
ic, despre 5 acțiuni de interes social promovate 
de ANOFM. Este vorba despre facilitățile de care 
poate beneficia angajatorul din partea statului 
pentru instruirea la locul de muncă a șomerilor, 
angajarea în câmpul muncii a persoanelor vul-
nerabile, adaptarea locurilor  de muncă pentru 
persoanele cu dizabilități și stimularea creării lo-
curilor de muncă și reducerii șomajului în locali-
tățile rurale.

Sondaj de opinie 
bianual

Potrivit sondajului bianual al Consili-
ului Economic adresat membrilor săi, 
realizat în perioada 1-30 Septembrie 
2020, 98% dintre respondenți sunt 
total sau parțial de acord că Consiliul 
Economic este un instrument esențial 
în promovarea reformelor economice 
și este important să își continue ac-
tivitatea în viitorul apropiat. Datele 
arată, de asemenea, că 93% dintre 
participanții la sondaj sunt total sau 
parțial de acord că mediul de afaceri 
sa îmbunătățit în domeniile în care 
Consiliul Economic a intervenit. În 
ianuarie 2020, această opinie a fost 
împărtășită de 88% dintre respon-
denți. 84% dintre respondenți sunt 
total sau parțial de acord cu ideea că 
Consiliul Economic promovează iniți-
ative care corespund intereselor

asociațiilor de afaceri, bunelor prac-
tici internaționale și sunt susținute 
de comunitatea internațională. La 
începutul anului 2020 acest procent 
era de 99%. Un argument care poate 
explica această scădere sunt efectele 
pandemiei asupra activității întregii 
societăți, a instituțiilor statului și 
a prioritizării subiecților în această 
perioadă. Sondajul arată, de aseme-
nea, că 86% dintre respondenți sunt 
total sau parțial de acord că încre-
derea dintre guvern și comunitatea 
de afaceri s-a îmbunătățit pe parcur-
sul activității Consiliului Economic. 
La sondajul de opinie a Consiliului 
Economic au participat 56 din 118 de 
membri ai platformei. 

ANOFM 
Consecon

MD-2033, Chisinau, Piata Marii 
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