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Pe 16 decembrie 2020 Parlamentul a votat 

Politica Bugetar fi scală pentru anul 2021. 

02
UN ȘIR DE MĂSURI DIN 
MATRICE, APROBATE! 

Foaia de parcurs  a fost inclusă în Planul de 

acțiuni al Executivului pentru anii 2021-2023. 

Rezultatele Studiului și a Matricei au fost prez-

entate pe mai multe platforme importante. 

Cât de efi cient este dialogul businessului cu 

autoritățile, în promovarea reformelor?

Ion Lupan
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lucru, potrivit concluziilor Studiul de impact al pande-
miei COVID asupra sectoarelor economice și a Matricei 
cu politici, a permis sectorulio HORECA să înregistreze 
în 2019 venituri duble din vânzări -  de la 215 la 469 de 
milioane de lei. Mai mult, această măsură a contribuit la 
demararea procesului de ”albire” a sectorului, crescând 
substanțial vânzările trecute prin evidența contabilă.  
Ulterior cota TVA a fost majorată din nou, în cele din 
urmă ajungând în 2020 la 15%. Reducerea în jumătate 
a cotei TVA a fost compensată integral de creșterea de 
două ori a bazei de impozitare, volumului de vânzări.

Matricea, în Planul de 
acțiuni al Guvernului

Pe 30 noiembrie 2020 Guvernul a inclus în Planul de 
acțiuni al Executivului pentru anii 2021 – 2023 un 
șir de măsuri din Matricea cu politici, iar Ministerul 
Economiei și Infrastructurii (MEI) intenționează 
preluarea acțiunilor din Matrice pentru un program 
de măsuri economice în contextul COVID-19, care 
este în proces de  elaborare. În total 64% de acțiuni 
din compartimentul celor care prevăd optimizarea 
cadrului normativ au fost preluate în documentele 
menționate. Totodată, 65% din acțiuni din Matrice 
care țin de soluții fi scale au fost incluse integral sau 
parțial în Politica Fiscală pentru 2021 sau în Proiec-
tul Programului COVID al MEI. La fel, 65% de acțiuni, 
care prevăd stimulente economice, au fost incluse 
integral sau parțial în Planul de acțiuni al Executivu-
lui sau în Proiectul Programului COVID al MEI.  Pe 16 
decembrie 2020 Parlamentul a votat Politica Buge-
tar fi scală pentru anul 2021. 

Măsuri menite să stopeze 
exodul de creiere din IT
Parlamentul a extins cu încă 3 ani 
termenul de aplicare a înlesnirilor fi s-
cale la impozitul pe venit prevăzute 
pentru angajații a căror activitate de 
bază este „realizarea de programe”. 
Prin această acțiune statul vrea să țină 
acasă programatorii IT, foarte căutați 
de companiile internaționale. Ter-
menul de aplicare a acestor facilități 
expira în 2020. Asociațiile de business 
din domeniu au abordat acest subiect 
în cadrul elaborării de către Secretaria-
tul Consiliului Economic a Studiului de 
impact al pandemiei COVID-19 asupra 
sectoarelor economice. Aceste bene-
fi cii se vor răsfrânge asupra cca 1000 
de companii IT nerezidente ai parcului 
IT cu cca 6000 de angajați. Cifra de a 
afaceri a acestor companii se ridică la 
circa 3 miliarde de lei. Statul recurge la 
o astfel de acțiune pentru a asigura un 
mediu de afaceri previzibil și asigurar-
ea unui climat investițional favorabil în 
industria tehnologiei informaţiei, dar 

și  pentru că vrea să ajute la creșterea 
numărului acestor specialiști în Mol-
dova.  În industria IT activează 1 687 
companii, dintre care 656 sunt înreg-
istrate în „Moldova IT Park”. Numărul 
angajaților în această industrie se rid-
ică la 15 522 de persoane. În anul 2019 
ponderea sectorul TIC în PIB-ul Repub-
licii Moldova este de circa 7,1 %.  Este 
important de menționat faptul că ex-
portul serviciilor IT doar a companiilor 
rezidente a MOLDOVA IT PARK este de 
168 milioane dolari, exportul total al 
serviciilor IT 198 de milioane de dolari 
SUA, iar exportul total TIC constituie 
254,99 milioane dolari SUA în 2019. 
Suma totală a veniturilor din prestarea 
serviciilor TIC era de peste 15 miliarde 
de lei, sau 860 de milioane de dolari 
SUA. Curios este faptul că în sectorul 
IT activează doar 1,96% din toată pop-
ulația angajată în câmpul muncii din 
Moldova (din 739 366 persoane) care 
reușește însă să producă 3,1% din PIB.

De la 15% la 12% a fost redusă TVA pentru HORECA

Parlamentul a redus taxa pe valoarea adăugată pentru 
sectorul HORECA de la 15% la 12%. Prin implementarea 
acestei măsuri se vrea susținerea sectorului în depășirea 
efectelor crizei generate de pandemie. În cadrul proce-
sului de elaborare a Studiului de impact și a Matricei cu 
politici, experții au discutat direct cu reprezentanții sec-
toarelor economice printre care și HORECA. Una din so-
licitările companiilor din acest domeniu a fost reducerea 
cotei TVA. Astfel, experții au propus în Matricea cu politi-
ci de recuperare a sectoarelor economice, reducerea co-
tei TVA pentru HORECA de la 15% la 12%. În 2019 statul 
a redus cota TVA pentru HORECA de la 20% la 10%. Acest 
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Operatorii de telefonie mobilă achită așa-numita taxă ”de lux”, 

sau cum i se spune oficial taxa pentru serviciile de telefonie 

mobilă, din anul 2000. 

Taxa ”de lux” pentru opera-
torii de telefonie mobilă se 
va reduce cu 40%

Taxa a fost instituită în 2000 
pentru a impozita per-
soanele cu venituri mari care 
își permiteau procurarea 
unui telefon mobil, consid-
erat un lux pe acele vremuri.  
Banii din această taxă, anual 
90 de milioane de lei, ajung 
în Fondul Republican de 
susținere a populației. Astă-
zi telefonul mobil nu mai 
este un lux, susțin agenții 
economici și pe parcursul 
ultimilor, cel puțin, doi ani 
solicită diminuarea taxei ”de 
lux”, sau chiar anularea aces-
teia.   Subiectul a fost discu-
tat și la Consiliului Econom-
ic, operatorii de telefonie 
mobilă declarând că această 
taxă de 2,5% scumpește ser-
viciile prestate populației.  
Subiectul a fost readus în ac-

tualitate în vara anului 2020 
de agenții economici, când 
experți din cadrul Secretar-
iatului Consiliului Economic 
elaborau Studiul de impact 
al pandemiei COVID asupra 
sectoarelor economice și a 
Matricei cu politici, susținut 
de BERD, Fondul Guvernului 
Marii Britanii pentru Buna 
Guvernare și de Corporația 
Internațională Financiară.  
Astfel, experții au recoman-
dat autorităților să elimine 
definitiv această taxă, care 
a devenit un anacronism fis-
cal, lucru care ar putea duce 
la reducerea tarifelor pentru 
servici de telefonie mobilă 
sau lansarea serviciilor noi 
de telefonie mobilă, care ar 
facilita utilizarea la distanță 
a altor servicii și a comerțu-

lui electronic. Experții au 
propus excluderea taxei de 
lux în schimbul angajamen-
tului operatorilor de telefo-
nie mobilă de a dezvolta ser-
vicii de plăți electronice prin 
telefon, iar sursele necesare 
pentru Fondul Republican 
de susținere a populației 
să fie compensate printr-o 
taxă pentru cetățenii care au 
venituri anuale mai mari de 
un milion de lei.  Ideea ex-
perților Secretariatului Con-
siliului Economic a fost pre- 
luată parțial de autorități. 
Astfel, la finele anului 2020, 
Parlamentul, prin aproba- 
rea politicii bugetar fiscale 
reduce taxa de lux pentru      
operatorii de telefonie mo-
bilă, începând cu anul 2022, 
de la 2,5% la 1,5%. 

Angajatorii vor putea 
deduce cheltuielile 
pentru testarea sala-
riaților  la COVID-19 

Din 1 ianuarie 2020 se permite de-
ducerea cheltuielilor suportate de an-
gajator pentru testarea salariaților în 
vederea depistării prezenței virusului 
SARS-CoV-2, iar plățile efectuate de 
angajator pentru testarea salariaților în 
vederea depistării prezenței virusului 
Covid-19 sunt surse de venit neimpoz-
abile pentru salariați. Prevederile apro-
bate în decembrie 2020 de Parlament 
sunt  puse în aplicare din 1  ianuarie 
2020. Prin această măsură statul vrea 
să încurajeze testarea angajaților întru 
evitarea răspândirii infecției și blocarea 
activității entităților  economice. Până 
la această modificare, plățile efectuate 
de către agenții economici în vederea 
testării salariaților erau  facilități  im-
pozabile acordate de angajator. Din 
sumele oferite se calculau și achitau 
impozitul pe venit, contribuțiile de 
asigurări sociale de stat obligatorii și 
primele de asigurare obligatorie de 
asistență medicală. Deducerea respec-
tivă se regăsește și în Matricea cu   polit-
ici, elaborată de experții Secretariatului 
Consiliului Economic.  

Companiile, altele de cât cele de interes 
public, nu vor mai fi nevoite să prezinte 
în grabă – în termen de 120 de zile de 
la ultima zi a perioadei de gestiune, a 
situației financiare și  a raportului de 
audit. Modificări în acest sens au fost 
efectuate de Parlament în politica bug-
etarfiscală pentru anul 2021. Potrivit 
experților din cadrul Secretariatului 
Consiliului Economic, care au propus 
această măsură în procesul de elab-
orare a Matricei cu politici din cadrul 
Studiul de impact al pandemiei COVID 
asupra sectoarelor economice, comu-
nitatea  de afaceri a sesizat un șir de 
piedici în aplicarea prevederilor legale. 
Acum companiile vor răsufla mai ușor, 
termenul în care trebuie să prezinte 
aceste documente a fost extins cu 30 
de zile.  

A fost extins termenul 
de raportare



Info Buletin // Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM 4

Matricea cu politici, în vi-
zorul autorităților, dona-
torilor și investitorilor
Șeful Guvernului a menționat că 
o parte din propunerile experților 
agreate cu autoritățile publice, 
vor fi  incluse în politica bugetar 
fi scală pentru anul 2021. În noiem-
brie documentul a fost prezentat 
în cadrul Forumului Internațional 
”Invest Găgăuzia 2020”, iar în de-
cembrie donatori internaționali 
cum sunt Ofi ciul PNUD în Moldo-
va, UE în RM, USAID, Fundația 
Soros în Moldova, Organizația 
Internațională a Muncii, BERD, 
Banca Mondială etc., au audiat re-
zultatele Studiului.  În cadrul aces-
tor evenimente au fost descrise   
măsurile și acțiunile care, dacă vor 
fi  adoptate de autorități ar putea 
contribui la o redresare a situației 
în sectoarele economice afectate. 
În acest sens, se propun 3 seturi de 
acțiuni.  
Implementarea acestor acțiuni, 
potrivit cercetării, presupun cos-
turi bugetare în valoare de cca 3,7 
mlrd. lei, ar putea genera benefi cii 
economice de 12,9 mlrd. lei și în-

casări la buget de cca 4,8 mlrd. lei. 
Elaborarea Studiului de Impact al 
Pandemiei COVID-19 asupra sec-
toarelor economice și Matricei cu 
politici de susținere a comunității 
de afaceri afectate, a demarat la 
mijlocul anului 2020. Experții con-
tractați de donatorii internaționali 
și cei ai Secretariatului Consiliului 
Economic au purtat discuții cu 
reprezentanții a peste 20 de sec-
toare economice din țară, care 
reprezintă peste 85% din cifra de 
afaceri din sectorul real al econo-
miei. Toată informația colectată 
de experți a fost  sintetizată și a 
stat la baza elaborării Matricei de 
politici pentru recuperare eco-
nomică în condiții de pandemie. 
Documentele au fost elaborate de 
Secretariatul Consiliului Economic 
pe lângă prim-ministrul RM în co-
laborare cu Ministerul Economiei 
și Infrastructurii, cu susținerea 
BERD și Corporației Financiare In-
ternaționale, partenerilor de dez-
voltare, membri ai CE..

Pe parcursul ultimelor luni rezultatele 
Studiului de impact al pandemiei 
COVID-19 asupra economiei și a Matri-
cei cu politici de recuperare economică, 
au fost prezentate pe mai multe plat-
forme importante.  Ion Chicu a apreciat 
munca experților economici și a solici-
tat continuarea discuțiilor cu instituțiile 
vizate, pe marginea măsurilor înscrise 
în Studiu.

AL TREILEA SET DE MĂSURI 

Stimulente economice.  Aici s-a venit cu 
măsuri care vizează oferirea unui volum mai 
mare de garanții de stat, impulsionarea pro-
gramului „Prima Casă”, subvenții agricole, 
dezvoltarea sistemelor de irigare, dezvolta- 
rea afacerilor.  

PRIMUL SET DE MĂSURI

Optimizarea cadrului normativ – aici au 
fost propuse măsuri care vizează în spe-
cial Digitizarea economiei, simplifi carea 
autorizațiilor în construcții, optimizarea 
documentelor confi rmative la export, regle-
mentări în agricultură etc.  

AL DOILEA SET DE MĂSURI 

Cel de al doilea set se referă la ajustări la 
regimul de impozitare.  Aici măsurile pro-
puse vizează eliminarea distorsiunilor din 
lanțul valoric în agricultură, reducerea eco- 
nomiei tenebre, facilități la angajarea tiner-
ilor etc.  
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DIGITIZAREA 
ECONOMIEI 

Secretariatul CE, în comun 
cu Ministerul Eco- nomie și 
Infrastructurii promovează 
punerea în aplicare a celor 
37 de acțiuni din Foaia de 
parcurs pentru impulsionar-
ea procesului de digitizare a 
economiei naționale și dez-
voltare a comerțului elec-
tronic, elaborată cu susți-
nerea Secretariatului CE, 
inclusiv în baza propuneril-
or din partea comunității de 
afaceri. 

Documentul  a fost inclus 
în proiectul Progra- mului 
COVID al MEI și, în linii gen-
erale, în Planul de acțiuni 
al Executivului pentru anii 
2021-2023. În implemen-
tarea mai multor acțiuni 

a Foii de parcurs privind 
digitizarea economiei, a 
fost elaborat un proiect de 
amendamente a cca 30 de 
acte legislative,  care se afl ă 
la moment în Ministerul 
Economiei și Infrastructurii 
pregătit pentru a fi  prezen-
tat Cancelariei de stat pent-
ru promovare. 

Proiectul este de o în-
semnătate esențială pen- 
tru comunitatea de afaceri, 
dar și autorități publice, dat 
fi ind situația pandemică 
și ține printre altele, de 
excluderea obligativității 
notifi cării în calitate de                 
operator de date cu carac-
ter personal și liberalizarea 
formei consimțământului 

pentru prelucrarea datelor 
personale; facilitarea uti-
lizării semnăturii electronice 
și identifi cării la distanță; 
înregistrarea, radierea și 
modifi carea documentelor 
întreprinderilor la distanță; 
recunoașterea unilaterală a 
semnăturilor electronice din 
spațiul UE; utilizarea extinsă 
a semnăturii electronice în 
raporturile de muncă. 

Între timp Secretariatul Consiliului Eco-
nomic este în proces de elaborare a 
următorului pachet de măsuri menite 
să faciliteze relațiile la distanță și dez-
voltarea comerțului electronic. 

A FOST LANSAT PORTALUL GUVERNAMENTAL AL ANTREPRENORULUI

spre vehiculele pe care le are în posesie compania. Pe viitor por-
talul va fi  completat cu module noi. Portalul Guvernamental al                     
Antreprenorului este elaborat la inițiativa Secretariatului Consili-
ului Economic, urmare a solicitărilor în acest sens venite din par-
tea comunității de afaceri, membră a platformei. Secretariatul a 
purtat discuții permanente cu Agenția de Guvernare Electronică 
în vedere lansării acestei soluții electronice pentru antreprenori. 
Implementarea portalului trebuie să fi nalizeze, prin adoptarea de 
către Parlament, a prevederilor legislative prin care, comunicar-
ea dintre stat și antreprenor să se facă exclusiv prin intermediul 
mcabinet.gov.md.

Din 8 decembrie 2020 portalul guvernamental al  an- treprenorului 
este disponibil pentru toți oamenii de afaceri care dețin semnătu-
ra electronică și poate fi  accesat pe                                                         www.
mcabinet.gov.md. Aici sunt disponibile două cabinete care pot 
fi  accesate prin autentifi care – cabinetul persoanei fi zice, și cab-
inetul antreprenorului, care include cinci blocuri cu informații. 
Primul bloc conține informații generale despre companie. Un alt 
compartiment pune la dispoziția antreprenorului datele despre 
bunurile imobile care aparțin companiei. Încă un bloc e destinat 
împuternicirilor de reprezentare, altul – actelor permisive de care 
dispune compania, și cel din urmă bloc conține informație de-
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OBIECTE
INDUSTRIALE 
PERICULOASE

Doar 1000 de dolari despăgubiri s-au   achi-
tat în 2019 celor care au suferit în urma inci-
dentelor cu implicarea obiectelor industriale 
periculoase. 

Așa arată datele asiguratorilor din Moldova, 
care au participat în cadrul sondajului or-
ganizat cu suportul Proiectului fi nanțat de 
USAID Transparența Sectorului Financiar în 
Moldova. Acțiunea are loc în cadrul procesu-
lui de elaborare a cadrului normativ  care să 
prevadă un mecanism  de stabilire a sumei 
asigurării obiectelor industriale periculoase 
în Moldova. 

Dezbateri cu participarea asiguratorilor, 
experților internaționali și instituții de stat 
– au loc pe platforma Consiliului  Econom-
ic pe lângă Prim-ministrul RM. Participanții 
la discuții au menționat că în Moldova sunt 
înregistrate peste 4700 de obiecte industri-
ale periculoase funcționale, cum ar fi  lifturi, 
mașini industriale, utilaje de la benzinării etc. 
Însă cele 8 companii de asigurări din Mol-
dova au emis doar 813 polițe de asigurare a 
obiectelor industriale periculoase, adică pen-
tru 17% din toate câte sunt înre- gistrate în 
țara noastră. 

Mai mult, spun experții, în 2019 despăgubiri în urma incidentelor cu impli-
carea obiectelor industriale periculoase au fost înaintate de doar doi rec-
lamanți, suma cumulată a despăgubirilor fi ind de doar cca 1000 de dolari. 

Toate acestea, și alte aspecte sunt dezbă-
tute la Consiliul Economic, după ce în 2018 
Parlamentul votează o lege prin care se re-
glementa în mod expres mărimea sumei 
asigurării de răspundere pentru eventu-
alele prejudicii în caz de avariere la obiec-
tul industrial periculos, a cărei mărime, 
în dependență de categoria de pericol a 
obiectelor industriale periculoase, varia 

de la suma de 5 la 100 de  milioane de lei.  
Atunci comunitatea de afaceri a abordat 
subiectul în cadrul platformei menționând 
că noile prevederi vor ruina, în rimul rând 
întreprinderile mici și mijlocii, care nu vor 
putea achita despăgubirile uriașe. Asta 
pentru că, stabilirea prin lege a unei mări-
mi fi xe a sumei asigurării, mărește până la 
100 de ori mărimea primei de asigurări. 

�
Astfel că un an mai târziu legiuitorul revine la vechile norme, 
cu condiția că se va elabora un cadru normativ care să vină 
cu o soluție în acest domeniu. 

�
Secretariatul Consiliului Economic și Ministerul Economie și 
Infrastructurii au apelat și la expertiza internațională în acest 
sens conectând la acest proces experții proiectului USAID 
Transparența Sectorului Financiar în Moldova. 

�
În urma discuțiilor pe care le-au avut cu toate părțile acestui 
proces, experții urmează să elaboreze un set de propuneri 
care vor fi  dezbătute în cadrul Consiliului Economic.  
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Condițiile de deschidere a 
creșelor pentru copiii an-
gajaților sunt neatractive 
pentru antreprenori
Închiderea școlilor și grădinițe-
lor din cauza pandemiei a impus 
unii angajați să meargă în șo-
maj tehnic sau să-și ia concediu 
neplătit pentru a avea grijă de 
copiii rămași acasă.  Unii anga-
jatori se gândesc să deschidă 
în cadrul întreprinderilor creșe 
pentru copiii angajaților, inclu-
siv pentru copiii de până  la 3 
ani, motivând femeile să iasă la 
serviciu până la expirarea con-
cediului de maternitate. Însă 
prevederile legale existente 
descurajează angajatorii să înfi-
ințeze astfel de creșe. Unul din 
documentele în baza cărora ac-

tivează instituțiile preșcolare din 
Moldova este și Regulamentul 
de organizare și funcționare a 
instituției de educație timpu-
rie.  Deși întreprinderilor nu li 
se interzice deschiderea cre- 
șelor pentru copiii angajaților, 
documentul conține prevederi 
de neîndeplinit pentru sectorul 
privat. Acestea și alte piedici în 
motivarea antreprenorilor de a 
deschide creșe sunt discutate 
la Consiliul Economic la solicita- 
rea Centrului Parteneriat pentru 
Dezvoltare. 
Ministerul Sănătății Muncii și 
Protecției Sociale a salutat or-

ganizarea discuțiilor pe marginea acestui subiect 
în cadrul Consiliului Economic.  Ministerul este dis-
pus să discute toate propunerile venite din partea 
experților, mai ales că în Moldova există experiența 
deschiderii creșelor pentru copiii din familiile vul-
nerabile.  Experții urmează să identifice prevederile 
normative în domeniul educației timpurii care tre-
buie revăzute și să vină cu propuneri de revizuire a 
acestora, ținându-se cont în primul rând de sănăta-
tea și siguranța copiilor.  

Secretariatul Consiliului Economic va monito- riza 
subiectul.

Memorandum de colab-
orare între Agenția de 
eGuvernare și Secretaria-
tul Consiliului Economic 

Instituția Publică „Agenția 
de Guvernare Electronică” 
și Secretariatul Consili-
ului Economic pe lângă 
Prim-ministrul RM au 
semnat un Memorandum 
de colaborare, prin care 
își propun să contribuie la 
calitatea dialogului dintre 
reprezentanții comunității 
de afaceri și factorii de de-
cizie guvernamentali din 
Republica Moldova.  

Printre obtivele princi-
pale ale partenerilor se 
numără facilitarea dia-
logului dintre reprezen-
tanții comunității de afac-
eri și factorii de decizie 
guvernamentali, precum 
și implementarea polit-
icilor de modernizare a 
serviciilor guvernamen-
tale și de e-Transformare 
a guvernării, prin oferirea 
soluțiilor eficiente pentru 
creșterea calității servicii-
lor. 

Agenția Națională pentru Ocu-
parea Forței de Muncă (ANOFM) 
a desfășurat webinarul cu su-
biectul: „Susținere financiară 
pentru antreprenori la crearea 
locurilor de muncă și ocuparea 
acestora”, adresat reprezen-
tanților comunității de afaceri. 
Acest webinar a fost organizat 
în parteneriat cu Consiliului Eco-
nomic pe lângă Prim-ministrul 
RM. Începând cu 2019 se imple-
mentează un nou cadru legisla-
tiv în domeniul ocupării forței 
de muncă, un pachet de măsuri 

Susținere financiară pentru antreprenori la crearea 
locurilor de muncă și ocuparea acestora

active de ocupare noi, alineate 
la practicile europene, adresate 
atât șomerilor, cât și agenților 
economici.  În cadrul webina-
rului reprezentanții ANOFM 
au prezentat sprijinul oferit 
agenților economici, în ceea ce 
privește susținerea financiară 
pentru participarea la formarea 
profesională a șomerilor, sub-
venționarea locurilor de muncă 
pentru angajarea persoanelor 
din grupuri vulnerabile, suport 
pentru crearea și adaptarea loc-
ului de muncă.
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Viziunea sectorului asociativ 
pe marginea efi cienței dialogu-
lui G2B a fost împărtășită de 
reprezentanții a 5 asociații de 
business din Moldova, la pa- 
nelul ”Businessul un partener 
în promovarea reformelor stat-
ului” în cadrul evenimentului 
Moldova Business Week 2020. 
Potrivit Milei Malarău, directorul 
executiv al Camerei Americane 
de Comerț din Moldova, în ul-
timii ani procesele de luare a 
deciziilor de către autorități au 
devenit mult mai transparente. 

Pentru atragerea investițiilor în 
Moldova Guvernul trebuie să 
asigure o accelerare a imple-
mentării Acordului de Asociere 
RM cu UE, susține la rândul său 
Mariana Rufa, directorul exe- 
cutiv al Asociației Businessului 
European. Sectorul asociativ de 
business întotdeauna a fost pro-

motorul elementelor inovative 
în dezvoltarea economică, și cel 
din Moldova nu este o excepție, 
a menționat la rândul său  Ana 
Groza, directorul executiv al 
Asociației Investitorilor Străini 
din Moldova. 

În cadrul aceluiași eveniment 
Anastasia Sprîncean, reprez-
entanta Asociației Investitorilor 
Români în Moldova, a mențion-
at necesitatea continuării dis-
cuțiilor cu autoritățile de la 
Chișinău pe subiectul impul-
sionării comerțului transfron-
talier, inclusiv prin fl uidizarea 
trafi cului prin punctele de tre-
cere a frontierei pentru agenții 
economici de pe ambele maluri 
ale Prutului. 

Moldova este un loc pentru 
istorii de succes în afaceri, a 
declarat la fi nalul dezbaterilor 

Cât de efi cient este 
dialogul businessului 
cu autoritățile statu-
lui în promovarea re-
formelor?

Forumul economic Moldova Business Week 
este la cea de a VII ediție și reunește anual mii 
de antreprenori, experți economici, autorități 
naționale, parteneri de dezvoltare și potențiali 
investitori.

Liliana Busuioc, directorul exe- 
cutiv al Alianței Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii din Moldova. 

Panelul ”Businessul un partener 

în promovarea reformelor stat-
ului” de la Moldova Business 
Week a fost moderat de Secre-
tariatul Consiliului Economic pe 
lângă Prim-ministru. 

Piața Marii Adunări Naționale 1 
Tel: 022 250 373

Mail: consecon@gov.md
Web: consecon.gov.md
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CONTACTAȚI-NE 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susți-
nerea fi nanciară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Refor-
ma climatului investițional, fi nanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.


