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Pe 17 martie 2020 în 
Republica Moldova este 

instituită Stare de Urgență. 
Acest lucru se întâmplă 

după ce pe  11 martie 2020  
Organizația Mondială a 

Sănătății declară pandemia 
de SARS-CoV-2 sau COVID -19.   

În țară se închid școlile, 
grădinițele, își întrerup 

activitatea mii de companii și 
instituții ale statului. Oamenii 
nu au voie se iasă din casă, iar 

dacă o fac, toți poartă măști 
de protecție. Sunt impuse 

restricții de călătorie. Sunt 
stopate zborurile din și spre 

Moldova. 

La finele anului 2020 în 
Moldova numărul celor 
infectați cu COVID-19  se 
ridică la cifra de 150 000 de  
mii de oameni. 

După un an tensionat, 
oamenii de știință descoperă 
vaccinul contra COVID-
19.  Având în vedere  că 
pandemia a adus cu sine o 
nouă realitate, schimbând 
nu doar modelul social dar și 
cel economic, se  regândesc 
acțiunile și strategiile 
Guvernelor în raport cu 
mediul de afaceri. 
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Anna Lyberg

Ambasadoarea Regatului 
Suedia în Republica 
Moldova

ES. Steven Fisher 
Ambasadorul Regatului 
Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord în 
Republica Moldova

2020 a fost un an greu pen-
tru toată lumea. Un an plin de 
provocări economice, presiuni 
fără precedent asupra siste-
melor medicale și asupra vieții 
noastre obișnuite cauzate de 
COVID-19. 

Aproape toate țările din lume, 
inclusiv Republica Moldova, au 
trecut și continuă să parcurgă 
efectele recesiunii economice 
declanșată de pandemie. 

Am fost încântați să vedem 
rolul prompt jucat de Consiliul 
Economic în ceea ce privește 
reducerea riscurilor econo-
mice și a incertitudinii pen-
tru întreprinderile moldove-
nești care sunt membre ale 
Consiliului. 

Tocmai de aceea, Marea Brita-
nie a luat o decizie de a finanța 
Studiul de Impact al pande-
mici COVID-19 asupra sectoa-
relor economice, prin inter-
mediul Consiliului Economic. 

Într-un an dominat de pan-
demia mondială, când guver-
nele și întreprinderile se con-
fruntau - și încă se confruntă 
- cu amenințări la adresa vieții 
și mijloacelor de trai, dialogul 
dintre cele două componente 
în această perioadă a fost mai 
important  ca niciodată.

Sunt încântată să constat că 
Consiliul Economic adoptă o 
abordare proactivă pentru a 
evalua impactul pandemiei 
asupra companiilor și a stabili 
modalități de a diminua dau-
nele pivotând către un viitor 
post-criză. Aceasta include 
măsuri de creare a unui mediu 
mai favorabil pentru compa-
nii prin evoluțiile uimitoare în 
digitizare și comerț electronic.

O comunicare deschisă între 
autorități și sectorul privat - 
inclusiv prin intermediul Con-
siliului Economic - va rămâne 
cheia pentru depășirea impac-
tului pandemiei.

Sporirea integrării econo-
mice cu UE se numără prin-
tre prioritățile existente ale 
strategiei suedeze de coope-
rare în domeniul reformei în 
Moldova, iar prin programele 
dedicate accentul se pune pe 
consolidarea competitivității 
companiilor locale și pe aju-
torarea antreprenorilor prin 
diferite instrumente de spri-
jin pentru creșterea afacerii și 
inovare.

Fără un dialog deschis adec-
vat, toate eforturile naționale 
și internaționale ar putea fi 
mai greu de implementat. 
În acest context, Secreta-
riatul Consiliului Economic 
are un rol important în dia-
logul public-privat și în con-
sultările interministeriale și, 
prin aceasta, asigură o voce 
în creștere a sectorului pri-
vat în cadrul diverselor ini-
țiative relevante din cadrul 
proiectelor. Pe parcursul anu-
lui 2020, în contextul nevoi-
lor schimbătoare și a noilor 
provocări pentru societate, 

Studiul a urmărit să colecteze 
informații fiabile, de ultimă 
oră cu privire la nivelul în care, 
diferite sectoare economice 
au fost afectate de pande-
mie. Sectorul HORECA (hote-
luri, restaurante și catering) 
s-a dovedit a fi unul dintre 
cele mai afectate, cu 50.000 
de angajați afectați direct sau 
indirect și vânzări ce au scă-
zut dramatic. Pentru a ate-
nua consecințele economice 
nefaste, experții Consiliului au 
propus reducerea TVA pentru 
sectorul HORECA de la 15% la 
12%, astfel încât să amortizeze 
impactul recesiunii.

Încurajator e că Parlamen-
tul a adoptat rapid reducerea 
propusă, care va contribui la 
redresarea economică a Mol-
dovei din COVID-19. Cred că 
acesta este un exemplu stră-
lucit al rolului important jucat 
de Consiliul Economic ca 
platformă de dialog deschis 
între Guvern și întreprinderile 
moldovenești.

Angela Sax, director, 
Biroul Băncii Europene 
pentru Reconstrucție şi 
Dezvoltare în Republica 
Moldova

Continuăm 
să sprijinim 
Consiliului 

Economic care 
a are rolul de 

o punte de 
legătură între 

sectoarele 
public și privat, 
cu obiectivul de 

a îmbunătăți 
climatul de 
afaceri și de 
investiții din 

țară.

și adaptarea și flexibilitatea 
au fost mai relevante ca nici-
odată. Prin urmare, dialogul 
dintre guvern și comunitatea 
de afaceri pentru ajustarea 
mediului de reglementare a 
fost chiar mai activ decât în   
anii precedenți.

Având în vedere toate efor-
turile dedicate în elabora-
rea Studiului de impact asu-
pra sectoarelor economice și 
a matricei de politici pentru 
redresarea sectoarelor afec-
tate, înțelegem că adaptarea 
la noile circumstanțe va tre-
bui să fie bine gândită, însă 
agenda vizionară ar trebui 
menținută și în spiritul unui 
parteneriat continuu pentru 
dezvoltarea economică a țării.

Galina Cicanci
Senior Private Sector 
Specialist, Corporația 
Financiară Internațională, 
Grupul Băncii Mondiale

Anul 2020 a fost un an pro-
vocator pentru noi toți, deoa-
rece pandemia a afectat 
toate aspectele vieții noastre 
- inclusiv sănătatea noastră, 
interacțiunile umane, modul 

în care lucrăm. Pentru sec-
torul privat, acesta a fost un 
succes deosebit, deoarece 
companiile au trebuit să res-
pecte restricțiile în activi-
tatea lor, dar să supraviețu-
iască și întreruperilor lanțului 
de aprovizionare, să schimbe 
modul în care vând și livrează, 
să mențină ocuparea forței de 
muncă și să plătească impo-
zite. 

A fost dificil și pentru Guvern, 
confruntându-se cu presi-
uni fără precedent asupra 
sănătății publice și a buge-
tului public.Este cu adevă-
rat remarcabil faptul că, în 
aceste condiții, dialogul din-
tre guvern și sectorul privat 
nu a fost întrerupt, ci dimpo-
trivă a fost activ și concentrat 
pe găsirea soluțiilor practice 
la provocări. 

Propunerile și recomandă-
rile de politici pe care Consi-
liul le-a acumulat de la mem-
brii săi în cursul anului 2020, 
completate de cercetările pe 
care le-a efectuat, reprezintă 
o contribuție semnificativă la 
elaborarea politicilor publice 
pentru consolidarea rezilien-
ței în situații de criză.

Am dori să încurajăm toți 
colegii din acest dialog să 
comunice în mod regulat, 
să accepte soluții pragma-
tice și reforme îndrăznețe. 
Numai un sector privat puter-
nic poate asigura mai multe 
locuri de muncă, impozite și 
progrese generale ale econo-
miei și societății. 

Rolul guvernului este crucial 
pentru crearea unei mai bune 
reglementări, transparență și 
responsabilitate, astfel încât 
investitorii să câștige încre-
dere și să contribuie la progre-
sul țării prin noi investiții.
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COVID-19: 
STARE 

DE URGENȚĂ

Din 17 martie 2020 în Moldova este declarată stare de urgență pentru sto-
parea pandemiei de coronavirus. Starea de urgență a adus cu sine un șir 

de restricții sociale care s-au răsfrâns direct asupra activității economice în 
întreaga țară. 

Comunitatea de afaceri din Moldova a început să bată alarma, solicitând aju-
tor din partea statului. 

CAPITOLUL 1
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Imediat după declararea stării de urgență asociațiile de afa-
ceri din Moldova au publicat în sursele de informare în masă 
principalele provocări cu care se confruntă businessul. 

Însă, așa cum provocările abia 
începeau, asociațiile de busi-
ness au solicitat Prim-minis-
trului, care a acceptat ideea, 
atribuirea Secretariatului Con-
siliului funcției de Punct focal 
pentru acumularea propuneri-
lor comunității de afaceri pen-
tru depășirea efectelor nega-
tive ale pandemiei asupra 
afacerilor. 

Astfel rolul experților a con-
stat în acumularea și prioritiza-
rea tuturor opiniilor și viziuni-
lor businessului despre cum și 
unde trebuie să intervină statul.

Secretariatul Consiliului 
Economic “Punct focal”

Drept urmare, Prim-ministrul a 
convocat într-o ședință 5 pre-
ședinți ai Grupurilor de lucru 
din cadrul Consiliului Econo-
mic (reprezentanți ai celor mai 
mari asociații de business), 
reprezentanți ai sectorului aso-
ciativ din domeniul HoReCa și 
ale Întreprinderilor Mici și Mij-
locii din țară. La întrevedere au 
mai participat ministrul Eco-
nomiei și Infrastructurii, minis-
trul Finanțelor, Guvernatorul 
Băncii Naționale și Secretari-
atul Consiliului Economic pe 
lângă Prim-ministru. 

Premierul a ascultat propune-
rile și viziunile reprezentanților 
comunității de afaceri care au 
solicitat mai multe facilități pe 
timp de criză. În același timp, 
ministerele au prezentat mai 
multe propuneri de măsuri 
imediate pentru sprijinirea 
activității de afaceri din țară, 
care au fost salutate de secto-
rul asociativ. 
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Colectarea și prioritizarea 
propunerilor businessului la 

începutul pandemiei 

Până în iulie 2020 experții Secretariatului Consiliului Econo-
mic au colectat de la peste 45  asociații de business și reprezen-
tanți ai comunității de afaceri, peste 440 de solicitări și propuneri 
antiCOVID-19.

Subiectele erau   legate‚ de fiscalitate și raportare, relații de muncă, 
măsuri de sprijin financiar-bancar, ajutor de stat și relații contrac-
tuale civile. Toate aceste propuneri, solicitări și sugestii, pe măsura 
recepționării, au fost sistematizate și incluse într-un tabel. Fișierul 
cu acest tabel era disponibil în regim on-line pentru toate ministe-
rele și agențiile. 

Acestea puteau urmări întreaga listă cu propuneri și măsurile între-
prinse de alte instituții. Secretariatul expedia, regulat, către toate 
entitățile statului solicitări de a actualiza informațiile din tabel și de 
a informa solicitantul despre statutul acțiunilor sau despre temeiul 
neacceptării propunerii. Secretariatul a fost în contact permanent 
cu responsabilii din toate ministerele implicate. S-a acordat, dacă 
se solicita, suport în comunicarea cu solicitantul.

Astfel, prin deciziile și hotărârile 
autorităților publice au fost realizate 

complet 69 de solicitări, realizate 
parțial - 111 subiecte, respinse 
argumentat - 32 de subiecte.

Sursa: Jurnal.tv

Cea mai mare piață alimentară și 
industrială din municipiul Chișinău: 
primele luni de pandemie. 
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Centrul Unic de Apel

Dispozițiile Comisiei națio-
nale extraordinare de sănă-
tate publică și ale Comisiei 
pentru Situații Excepționale 
a Republicii Moldova au adus 
cu ele și schimbări în activita-
tea antreprenorială. Oamenii 
de afaceri s-au pomenit, peste 
în noapte în situația în care tre-
buiau urgent să-și remodeleze 
modalitatea de gestionare a 
afacerii, dictată de noile cir-
cumstanțe. 

Antreprenorii aveau nevoie, în 
acest sens de o sursă de infor-
mare continuă, din care să 
poată afla detalii și precizări 
pe marginea deciziilor statului 
care vizau direct comunitatea 
de afaceri din Moldova. 

Astfel Ministerul Finanțelor a 
creat pe lângă Serviciul Fis-
cal de Stat o linie fierbinte în 
cadrul Centrului Unic de Apel, 
dedicată exclusiv tuturor între-
bărilor agenților economici pri-
vind activitatea acestora pe 
perioada stării de urgență. 

Mecanismul de activitate a 
acestuia a fost elaborat și cu 
suportul Secretariatului Con-
siliului Economic. Pentru a efi-
cientiza la maxim noul ser-
viciu, experții Secretariatului 

Consiliului Economic în comun 
cu angajații Cancelariei de 
Stat, au preluat toate întrebă-
rile legate de activitatea antre-
prenorială pe perioada stării 
de urgență. Aceștia analizau 
subiecte legate de relațiile de 
muncă în perioada Situației de 
Urgență, relațiile contractuale 
civile, probleme financiare și 
bancare, restricții în activitatea 
antreprenorială în perioada de 
criză și disputele cu autoritățile. 

După recepționarea subiec-
tului, se identifica instituția 
responsabilă de soluționare a 
problemei, soluția identificată 
fiind comunicată direct solici-
tantului în cel mult 24 de ore 
de la recepționarea acesteia. 
Întregul proces a fost monito-
rizat de experți. Între timp, în 
perioada martie, aprilie, mai 
2020 Secretariatul Consiliului 
Economic a compilat într-un 
document, informația cu pri-
vire la regulile de activitate 
pentru antreprenori pe peri-
oada de criză și a măsurilor 
obligatorii de sănătate publică 
pentru persoane fizice. Acest 
document era ajustat și com-
pletat corespunzător în timp 
real, pe măsură ce se adop-
tau dispoziții noi de către 

Asistență juridică

În iunie 2020 a demarat șirul de Webinare de 
asistență juridică din cadrul proiectului „Con-
siliere juridică de urgență”, organizat de Echipa 
Consultanță pentru Micul Business, Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
în parteneriat cu Consiliul Economic pe lângă 
Prim-ministrul RM și Biroul Asociat de Avocați 
”Gladei și Partenerii”. Evenimentele au fost adre-
sate ÎMM-urilor locale și au avut scopul de a sen-
sibiliza mediul de afaceri prin oferirea asistenței 
juridice și practice necesare pentru identificarea 
celui mai bun curs de acțiune în circumstanțe de 
pericol financiar și incertitudine comercială pro-
duse de criza COVID-19. 

În total au fost organizate trei webinare cu tema-
ticile: Probleme contractuale și comerțul electro-
nic; Raporturi de muncă și măsuri compensato-
rii; Litigii și insolvabilitate.  Proiectul „Consiliere 

Comisia pentru Situații Excep-
ționale. Aceste documente au 
fost publicate pe pagina ofici-
ală a Consiliului Economic și 
pe pagina oficială de pe face-
book al platformei, astfel în cât 
toți antreprenorii care au avut 
nevoie de informația respec-
tivă să o poată găsi toată 
într-un singur loc. 

Potrivit statisticilor, 
informația a ajuns 
la peste 130 000 de 
utilizatori ai paginii 

de Facebook din 
Moldova.

Evenimentele au fost organizate de Echipa Consultanță pentru Micul Business, 
BERD Moldova, în parteneriat cu OIM şi Consiliul Economic de pe lângă Prim-
ministru, cu suportul financiar al inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.

juridică de urgență” este susținut de Fondul de 
Impact BERD pentru Micile Afaceri. 

De asemenea, pe parcursul lunilor iulie, august 
și septembrie 2020 au avut loc  webinare pentru 
ÎMM-uri organizate în parteneriat cu Organizația 
Internațională a Muncii. 

Peste 100 de antreprenori, consultanți și repre-
zentanți ai instituțiilor statului au aflat despre 
experiența altor state în depășirea crizei COVID-
19 și cum aceasta poate fi aplicată 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 între-
prinderile mici și mijlocii să supraviețuiască, dar 
și măsurile ce trebuie luate pentru a asigura con-
tinuitatea afacerilor în perioada de criză.
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Consiliile Economice ale BERD reprezintă unul 
din instrumentele cheie de răspuns ale Băncii 
la pandemia de coronavirus. 

Despre aceasta s-a menționat la conferința 
virtuală al Consiliilor Economice BERD din 2-3  
iunie 2020 cu participarea Consiliilor Econo-
mice, similară evenimentelor anterioare ce au 
avut loc în Istanbul în 2015, în Londra în  2017 și 
Tbilisi în 2018. 

Aceste platforme de dialog ajută guvernele să 
dezvolte politici care să contribuire la susține-
rea afacerilor, în special acolo unde capacită-
țile sunt limitate.  De la izbucnirea crizei, Secre-
tariatele CE și-au consolidat eforturile pentru 
a facilita dialogul între comunitatea de afaceri 
și guverne, s-a menționat în cadrul Forumu-
lui virtual.  Timp de două zile, cca 100 de parti-
cipanți au discutat despre politicile de răspuns 
al BERD în procesul de atenuare a impac-
tului crizei și de sprijinire a beneficiarilor săi.  
La deschiderea ședinței au participat repre-
zentanți de nivel înalt – Maya Tskitishvili, vice-
prim-ministrul Georgiei și Anila Denaj, minis-
trul Economiei și Finanțelor din Albania.  Cu un 
cuvânt de salut a venit prim-vicepreședintele 
BERD, Jürgen Rigterink. 

Mattia Romani, directorul general pentru eco-
nomie, politică și guvernare al BERD, a vorbit 
despre Sistemul de răspuns rapid consultativ – 
un serviciu nou prin care este susținută imple-
mentarea politicilor de atenuare a impactului 
economic cauzat de pandemie, prin utilizarea 

Reuniunea Consiliilor Economice 
susținute de BERD 

resurselor proprii ale BERD, ale rețelei sale de 
factori de decizie și experți. 

Dialogul pe care îl asigură Consiliile Economice 
între business și Guvern este extrem de impor-
tant în circumstanțe normale, dar s-a dovedit 
a fi crucial în susținerea guvernelor în timpul și 
după Covid-19. Discutând calea ce urmează a fi 
parcursă în perioada imediat următoare, partici-
panții au remarcat necesitatea susținerii în pri-
mul rând a ÎMM, facilitării comerțul electronic 
și promovarea digitalizării. Acestea sunt măsuri 
care trebuie luate în calcul în procesul de elabo-
rare a tuturor politicilor în această perioadă, dar 
și pe termen lung, s-a mai menționat la întru-
nire.

BERD sprijină Consiliile Economice prin inter-
mediul Secretariatelor, care coordonează și faci-
litează activitatea acestor platforme. De ase-
menea, oferă analiză, consultanță economică și 
juridică pentru a sprijini activitatea Consiliilor și 
promovarea reformelor. 

În total, peste 50 de experți activează în cele 12 
Secretariate din Albania, Armenia, Belarus, Geor-
gia, Kosovo, Republica Kârgâză, Moldova, Munte-
negru, Tadjikistan, Tunisia, Ucraina și Uzbekistan.  

Ședințele, 
consultările, 
reuniunile 
Grupurilor de 
lucru și discuțiile 
cu donatorii, 
toate au trecut 
pe on-line în 
2020.
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Ședința plenară a Consiliului 
Economic pe lângă Prim-ministrul 

Republicii Moldova 

de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA; etc.  
Toate aceste măsuri sunt importante, însă ele 
nu au fost în măsură să schimbe cardinal situ-
ația din Republica Moldova,  Premierul  che-
mând întreaga comunitate de afaceri, donato-
rii și instituțiile statului să depună efort pentru 
depășirea crizei economice, fără precedent în 
Republica Moldova.

Pe 9 iunie 2020, Secretariatul Consiliului Eco-
nomic organizează ședința Plenară a platfor-
mei condusă de Prim-ministrul RM. La întru-
nire sunt trecute în revistă rezultatele măsurilor 
întreprinse pe marginea soluționării solicitări-
lor și propunerilor antiCOVID-19 colectate de 
la comunitatea de afaceri, la indicația șefului 
Guvernului, după instituirea stării de urgență.  

În cadrul evenimentului, care s-a desfășurat 
on-line, au participat peste 100 de membri ai 
Consiliului Economic. La întrunire Prim-minis-
trul a prezentat comunității de afaceri realitatea 
sumbră a situației economice din Moldova, ates-
tată la mijlocul anului 2020. Au crescut cheltu-
ielile și s-au diminuat veniturile. În rezultat am 
ajuns la un deficit bugetar planificat al bugetului 
public național de peste 16 miliarde lei. Este un 
deficit pe care Moldova nu l-a mai avut niciodată.

Toate au pus o amprentă serioasă asupra 
mediului de afaceri din Moldova. De la începu-
tul stării de urgență, au fost însă instituite un șir 
de măsuri de susținere pentru business, a sub-
liniat Premierul. 

Printre acestea: amânarea declarării și achită-
rii unor impozite; moratoriu asupra controale-
lor de stat; amânarea pe o perioadă de 3 luni a 
achitărilor ratelor pentru creditele acordate per-
soanelor juridice; subvenționarea de către stat 
cu 100% și, respectiv 60% a impozitelor și taxelor 
aferente plăților salariale; a fost redusă cota TVA
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CAPITOLUL 2

În 2020, Consiliul Economic și-a concentrat eforturile pe două documente importante:

Studiul de impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economice;

Foaia de parcurs pentru stimularea digitalizării economiei naționale și a dezvoltării comerțului electronic.



RAPORT ANUAL  2020 RAPORT ANUAL  2020

2322

Studiul de 
Impact al 

Pandemiei 
COVID-19 asupra 

sectoarlor 
economice și 
Matricea cu 

politici 
În procesul de colectare a propunerilor și sugestiilor ale 

comunității de afaceri, experții Secretariatului CE  au 
constatat că această modalitate de colectare a datelor nu 

permite calcularea impactului măsurilor asupra sectoarelor 
economice. 

Secretariatul CE  a venit cu propunerea de a realiza Studiul de Impact 
al Pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economice și elaborarea 
Matricei cu măsuri pentru recuperarea sectoarelor afectate.  Aceste 
documente trebuiau să unifice, structureze și să prioritizeze toate 
subiectele alertate în perioada pandemică de către comunitatea de 
afaceri.  În luna iunie – august 2020 documentele au fost realizate 
de Secretariatul Consiliului Economic, de comun cu Ministerul 
Economiei și Infrastructurii și cu suportul BERD, Fondului pentru 
Buna Guvernare a Guvernului Marii Britanii și a Corporației 
Financiare Internaționale. La câteva săptămâni după instituirea 
Stării de Urgență în Moldova, era clar că pandemia va afecta absolut 
toată economia țării. Secretariatul Consiliului Economic, în discuții cu 
Ministerul Economiei,  și-a propus să vadă cum și în ce măsură sunt 
afectate sectoarele economice. Pentru că așa, în opinia experților, 
va fi mai ușor de stabilit necesitatea și tipul ajutorului concret pentru 
fiecare sector în parte.  

Secretariatul Consiliului Economic nu intenți-
ona să elaboreze un sondaj de opinie pen-

tru a constata lucruri evidente  despre cât 
de gravă e situația. 

 S-a vrut  o abordare mai complexă – 
să se vadă care sector contribuie mai 

mult pentru economie, care a fost 
afectat mai tare de pandemie, care 

este noul punct de echilibru ”busi-
ness as usual” și cum sectoarele 

se vor adapta la noua realitate, să 
vadă de ce fel de ajutor are nevoie 

fiecare sector și în final să se 
vină cu un set de propuneri bine 
argumentate și cântărite care ar 
ajuta la diminuarea consecințe-
lor nefaste. 

Pe lângă datele preluate de la 
Biroul Național de Statistică, 
Ministerul Finanțelor, din sonda-
jele și studiile efectuate în acea 
perioadă de Camera Americană 
de Comerț, Asociația Businessu-
lui European etc, experții au dis-
cutat direct cu reprezentanții 
sectoarelor economice, care au 

reliefat problemele cu care se 
confruntă concret sectorul lor 

și au venit și cu soluții care le-ar 
ajuta să reziste la criza economică 

provocată de COVID.  Documen-
tul elaborat conține și evaluarea 

impactului acestor propuneri, care 
vin din partea businessului. 

Au fost stabilite costurile bugetare, 
efectele asupra cifrei de afaceri din 

sectoarele economice şi veniturile 
prognozate la buget.

Experții au discutat 
cu reprezentanții a 

peste 20 de sectoare 
economice din Moldova 
care reprezintă peste 

85% din cifra de afaceri 
pe economie.
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Metodologia

Metodologia în baza căreia a fost elaborat Studiul se bazează pe trei componente sau 
dimensiuni:

Contribuția la dezvoltarea economică. Aici au fost analizate sectoarele din perspectiva 
următoarelor criterii: 

A doua componentă ține de impactul pandemiei asupra sectorului. 
Aici au fost evaluate așa criterii ca:

(a)            mărimea sectorului definită în funcție de numărul de angajați și cifra de afaceri;

(a)      măsura în care restricțiile naționale și schimbările în consumul local au afectat  
                    numărul de angajați; 

(b)            performanța economică din punct de vedere al intensității și productivității muncii;

(b)       măsura în care restricțiile naționale și schimbările în consumul local au afectat  
                    producția/cifra de afaceri;

(c)             rolul în asigurarea securității alimentare și altor aspecte strategice;

(c)             măsura în care comerțul extern a fost afectat de mobilitatea globală;

(d)             importanța pentru alte sectoare ale economiei naționale;

(d)             riscul insolvabilității în sectoarele economice;

(e)             potențialul de înlocuire a importurilor;

(e)             sustenabilitatea financiară a ramurilor economiei naționale;

(f)             acces la noi împrumuturi din sistemul bancar.

(f)             potențialul de creștere a exporturilor.

(a)              cifra de afaceri în condițiile „noii normalități” sau business as usual;

(b)               rata de supraviețuire peste 6 luni în condițiile „noii normalități”;

(c)               rata de supraviețuire peste 6 luni în cazul unui repetării a lockdown-ului.

Și a treia dimensiune din metodologie ține de gradul de rezistență la 
„noua realitate”, adică care din sectoare vor putea rezista în condițiile 
actuale, inclusiv admițând un nou lockdown. Aici au fost analizate:

Acest grafic prezintă 3 dimensiuni: 
  
- care dintre sectoare contribuie cel mai mult la dezvoltarea economică,  
- care au fost profund afectați de criza pandemiei şi 
- care au cel mai scăzut grad de rezistență. 
 
Cu cât cercul este mai mic, cu atât sectorul este mai rezistent la condițiile de pandemie. 
Cadranul din dreapta de sus prezintă sectoarele care au cea mai importantă contribuție la 
economia națională și care au fost în mare parte afectate de consecințele pandemiei.
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Pentru exemplu ne vom referi la con-
statările care au fost făcute în industria 
mobilei, care au arătat următoarele: 

 

Impactul cel mai sesizabil asupra industriei 
mobilei s-a produs pe durata stării excepționale, 
atunci când, de rând cu alte unități comerciale, 
a fost sistată activitatea saloanelor de mobilă. 
Specificul acestei industrii este producția just-
in-time – în 2-3 săptămâni de la plasarea comen-
zilor prin intermediul saloanelor de mobilă. 
Respectiv, chiar dacă nu au existat restricții cu 
privire la activitatea fabricilor de mobilă, capaci-
tatea limitată a depozitelor pentru stocarea pro-
ducției finisate a condiționat stoparea produc-
ției de către producătorii de mobilă. Pe durata 
stării excepționale, angajații din această indus-
trie s-au aflat în șomaj tehnic, salariile lor fiind 
compensate parțial. 

În consecință, pe durata celor 2 luni de stațio-
nare fabricile de mobilă au suportat costuri care 
nu au fost acoperite prin vânzări. Cu toate aces-
tea, se estimează că în absența unei noi peri-
oade de sistare a activității, volumul vânzărilor 
în 2020 va fi aproximativ la nivelul anului prece-
dent. Acest fapt se datorează nu în ultimul rând 
revenirii în țară a moldovenilor aflați anterior la 
muncă în străinătate.

Reducerea comenzilor din partea HORECA a 
avut un impact negativ, dar nu hotărâtor. Per-
formanța robustă a sectorului în anii precedenți 

Cum am lucrat cu fiecare 
sector în parte? 
Fabricarea mobilei

a facilitat accesul la finanțare, ceea ce a permis 
onorarea neîntreruptă a obligațiunilor de plată 
din contul rezervei de lichiditate.

Vânzările online nu s-au dovedit a fi o soluție via-
bilă, dat fiind că cumpărătorii preferă să apre-
cieze marfa nemijlocit în saloanele de mobilă 
pentru că dimensiunea, culoarea, aspectul 
sunt critice pentru luarea deciziei de cumpă-
rare. Reprezentanții sectorului au menționat că 
legea cu privire la comerțul electronic e con-
cepută pentru achitarea facturilor online și nu 
corespunde exigențelor.

Reprezentanții sectorului se conformează con-
știincios cu protocoalele sanitare legate de pan-
demie, dar constată că închiderea saloanelor de 
mobilă nu a fost justificată. Suprafețele mari pe 
care este expusă marfa reprezintă un risc mai 
mic decât, spre exemplu, cel din transportul 
public.

Producția de mobilă este conectată puter-
nic la comerțul extern. Componenta de 
import de materie primă la producția 
de mobilă laminată, tapițată și la ferone-
rie este practic de 100%. Relațiile cu furni-
zorii s-au schimbat pe durata pandemiei.  
Dacă anterior comenzile se făceau cu 4 săptă-
mâni înainte de livrare, acum se cer minimum 
8 săptămâni. În același timp, furnizorii insistă pe 
achitări imediate, spre deosebire de perioada 
de până la pandemie. Pe de altă parte, mobila 
produsă în Moldova deține o cotă semnificativă 
pe piața din România. 

Elaborarea unor norme sanitare juste, 
clare şi previzibile, adaptate la riscurile 
specifice activității economice. Această 
măsură a fost solicitată şi de alte ramuri, 
precum comerțul, HORECA etc.

Elaborarea mecanismului de stimulare 
a întreprinderilor industriale în vederea 
implementării de noi tehnologii.  
Această măsura a fost solicitată şi de 
sectorul textile.

Acest lucru se explică prin rapiditatea execută-
rii comenzilor, prețurile accesibile la mobila pro-
dusă din material laminat (fabricile de mobilă 
din România sunt orientate spre producția de 
lux, din lemn) și încrederea consumatorilor 
(mobila din laminat produsă în Ucraina nu este 
întrebată).

Costurile manoperei au o tendință de creștere. 
Muncitorii calificați (inclusiv absolvenții școli-
lor profesionale) iau drept referință salariile pe 
care le-ar putea câștiga în România sau Repu-
blica Cehă, care se confruntă cu un deficit de 
brațe de muncă. Pe termen mediu, productivi-
tatea sectorului ține de tehnologizarea produc-
ției, spre exemplu, achiziționarea strugurilor noi 
ar reduce costurile manoperei.

Ținând cont de cele expuse, se poate afirma că 
avantajul competitiv pe care îl are la moment 
Republica Moldova la exporturile de mobilă se 
va eroda odată cu scumpirea manoperei dacă 
nu se vor întreprinde măsuri de creștere a pro-
ductivității în baza tehnologiilor noi.

Reprezentanții acestui sector spun că pentru 
a supraviețui au nevoie de:
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Costul bugetar al ultimii măsuri ar fi de (aici estimările sunt pentru două ramuri: mobilă și textile): 
71,25 milioane lei, Impact economic estimat: 752,6 milioane lei, Încasări bugetare prognozate: 70,5 
milioane lei. În așa mod s-a procedat cu peste 20 sectoare care reprezintă peste 85% din cifra de 
afaceri per economie fără medicină, educație, asistență socială, administrație publică și serviciile 
comunale. Prin urmare s-a sintetizat informația de la sectoarele analizate și s-a elaborat o Matrice 
de politici pentru recuperare economică în condiții de pandemie care ar presupune costuri buge-
tare în valoare de 3,7 mlrd. Lei, impactul economic estimându-se la 12,9 mlrd. lei,  cu 4,8 mlrd. lei 
încasări la buget. 

Și în acest sens e nevoie de trei tipuri de acțiuni:

1. Impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare 
a comerțului electronic 

2. Eliminarea constrângerilor din cadrul normativ existent în domeniul con-
strucțiilor

3. Elaborarea îmbunătățirilor la proiectul Codului Urbanismului și Construcți-
ilor înregistrat în Parlament și promovarea acestora în cadrul consultărilor 
cu comisiile parlamentare

4. Consolidarea potențialului de export și protecția producătorilor autohtoni

5. Îmbunătățirea procedurii de determinare a valorii mărfurilor în vamă prin 
prisma aplicabilității acesteia și expunerea argumentată a deciziilor de 
majorare a valorii mărfii importate de către funcționarii vamali

6. Revizuirea cadrului normativ care reglementează raporturile de muncă în 
partea ce ține de relațiile de muncă la distanță

7. Micșorarea ponderii minime pe care elementul de preț o are în cadrul crite-
riului de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru

8. Elaborarea unor norme sanitare juste, clare și previzibile, adaptate la riscu-
rile specifice activității economice

9. Îmbunătățirea performanței producției agricole

10. Identificarea și implementarea unor soluții optime pentru susținerea anga-
jaților cu copii în condițiile închiderii grădinițelor și școlilor

11. Acreditarea programelor de masterat în domeniile unde se atestă un defi-
cit al forței de muncă calificată

12. Elaborarea și adoptarea regulamentului pentru punerea în aplicare a Legii 
privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte 
opere audiovizuale

13. Implementarea Sistemului de management integrat al transporturilor rutiere

14. Asigurarea gratuită cu  spații pentru furnizarea serviciilor poștale din sfera 
serviciului poștal universal

Optimizarea cadrului normativ

Cost: 135 milioane lei; Impact: 2.1 miliarde lei; Încasări bugetare: 57.5 milioane lei

1. Identificarea și elaborarea unui regim optim de impozitare cu TVA în cadrul 
lanțului valoric din agricultură

2. Evaluarea posibilității de diminuare a cotei TVA pentru sectorul HORECA

3. Scutirea tinerilor angajați în primii doi ani de activitate de contribuțiile de 
asigurări sociale obligatorii de stat

4. Stimularea prin impozitare a transportului intern de pasageri în scopul 
combaterii transportului ilicit de pasageri

5. Aplicarea cotei ”0” la impozitul pe venit reinvestit pentru 2020 și 2021 pen-
tru microîntreprinderi

6. Identificarea soluțiilor de scutire de taxa locală/plafonare a taxei locale la 
vânzările în cadrul comerțului electronic

7. Identificarea nivelului cotei optime a TVA pentru comerțul electronic în 
scopul facilitării dezvoltării acestuia

8. Simplificarea cerințelor și procedurilor fiscale, de evidență contabilă, 
raportare și de alt gen pentru activitățile economice individuale și microîn-
treprinderi

9. Acordarea creditelor fiscale prin elaborarea mecanismului de achitare a 
obligațiilor fiscale în rate pe parcursul 2020-2021

10. Reducerea valorii majorării de întârziere la impozite și taxe, contribuții soci-
ale și prime medicale pe parcursul 2020-2021

11. Deducerea la cheltuieli a costului lucrărilor de întreținere și reparație a uni-
tăților de transport în baza bonurilor de casă emise de către unitățile de 
reparații și deservire auto, vânzători de piese de schimb etc.

12. Formularea unor opțiuni fiscale viabile pentru reprezentanții industriei cre-
ative (designeri, persoane responsabili de aranjamente fonice și vizuale 
etc.)

13. Examinarea oportunității de eliminare a taxei pentru serviciile de telefonie 
mobilă și a taxei de portabilitate în mărime de 50% din plata pentru ope-
rare

14. Extinderea termenului de aplicare a înlesnirilor fiscale la impozitul pe venit 
prevăzute pentru angajații a căror activitate de bază este „realizarea de 
programe” 

15. Modificarea legislației în vederea extinderii termenului de prezentare a 
situațiilor financiare și raportului de audit

16. Suspendarea acțiunii normei ce presupune sancționarea agenților econo-
mici pentru achitarea în avans a unei sume diferite de cea efectiv achitată 
la finele anului  

17. Deducerea integrală și neconsiderarea în calitate de facilități acordate de 
patron a cheltuielilor suportate de companie pentru asigurarea combate-
rii efectelor COVID sau asigurarea conformării regulilor de prevenire a răs-
pândirii COVID 

Ajustări la regimul de impozitare

Cost: 1 miliard lei; Impact: 4.4 miliarde lei; Încasări bugetare: 1.4 miliarde lei
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1. Majorarea plafonului la Fondul de garantare pentru ÎMM până la 1 miliard lei

2. Accelerarea programului Prima Casă prin compensarea marjei băncilor

3. Simplificarea procedurilor de înregistrare la ANOFM a șomerilor și iden-
tificarea soluțiilor de majorare a bugetului pentru alocațiile de șomaj și 
acordarea unui suport financiar direct angajaților staționați echivalent cu 
suma indemnizației

4. Analiza oportunității alocațiilor de stat care pot fi folosite doar pentru ali-
mentație publică, în special pentru persoanele înregistrate ca șomeri până 
la obținerea dreptului la plata ajutorului de șomaj

5. Majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, 
în scopul implementării măsurilor privind plățile directe la hectar și pe cap 
de animal

6. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare centralizate pentru atenuarea 
secetei pedologice

7. Inițierea dezvoltării infrastructurii de gestiune și neutralizare a subprodu-
selor de origine animală nedestinate consumului uman

8. Implementarea unor soluții de parteneriat public-privat în domeniul disti-
lării vinului destinat vânzării în vrac și prelucrarea deșeurilor din fabricarea 
vinului

9. Crearea unui program de granturi pentru micii întreprinzători din domeniul 
procesării producției agricole

10. Implementarea Programului de dezvoltare a furnizorilor locali pentru peri-
oada 2020-2021

11. Oferirea suportului financiar (programe naționale/fonduri) IMM-urilor pen-
tru dezvoltarea comerțului electronic

12. Elaborarea mecanismului de stimulare a întreprinderilor industriale în 
vederea implementării de noi tehnologii

13. Acordarea permisiunii de utilizare pe durata pandemiei a spațiilor publice 
(scuaruri, parcuri, bunuri imobile) pentru unitățile de alimentație publică

14. Implementarea Programului de creare a Platformelor Industriale Multi-
funcționale

15. Stimularea dezvoltării IMM verzi/ ecologizării IMM

16. Elaborarea și implementarea programului ”A doua șansă pentru compa-
niile în dificultate”

17. Punerea in aplicare a Programului de Monitorizare a Laptelui Crud (PMLC) 
în conformitate cu cerințele UE 

Stimulenți economici

Cost: 2.6 miliarde lei; Impact: 6.4 miliarde lei;  

Încasări bugetare: 3.3 miliarde lei

Mersul implementării

Pe 30 noiembrie 2020 Guvernul a inclus în Planul de acțiuni al Executivului 
pentru anii 2021 – 2023 mai multe seturi de măsuri din Matricea cu politici, iar 
Ministerul Economiei şi Infrastructurii 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 fiscale au fost incluse inte-
gral sau parțial în Politica Fiscală pentru 2021 aprobată de Parlament sau în Proiec-
tul Programului COVID al MEI. La fel, 65% de acțiuni care prevăd stimulente eco-
nomice, au fost incluse integral sau parțial în Planul de acțiuni al Executivului sau 
în Proiectul Programului de “Măsuri Economice 2020-2021 în contextul COVID-19”. 
Pe 16 decembrie 2020 Parlamentul a votat Politica Bugetar fiscală pentru anul 
2021. Astfel 5 acțiuni de ordin fiscal din Matricea cu politici elaborată de Secretari-
atul Consiliului Economic au fost aprobate de Parlament. Este vorba de: 

Reducerea din 2022 a taxei pentru serviciile de telefonie mobilă de la 2,5% la 1,5%; 
Reducerea TVA pentru HORECA de la 15% la 12%; Extinderea termenului de pre-
zentare a situației financiare și  a raportului de audit pentru agenții economici de 
la 120 la 150 de zile; Extinderea cu încă 3 ani a termenului de aplicare a înlesniri-
lor fiscale la impozitul pe venit prevăzute pentru angajații a căror activitate de 
bază este „realizarea de programe”; Deducerea cheltuielilor suportate de angaja-
tor pentru testarea salariaților  la COVID-19. 

După instituirea noului Guvern în 2021, și reconfirmarea prezenței în Planul de 
Acțiuni al noului Executiv al măsurilor din Matricea cu politici, Secretariatul Consi-
liului Economic va continua promovarea acestora. 

Întreg Studiul de Impact al Pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor econo-
mice şi a Matricei cu politici poate fi găsită la acest QR-code:  

Studiul a fost elaborat cu expertiza: 

Sorin HADÎRCĂ, expert, Partener în cadrul Centrului 
de Analize a Politicilor și Soluții Alternative

Dumitru VICOL, expert a pieței financiare  

Veronica SIREȚEANU, Manager de politici și coor-
donator al comitetului fiscal la Camera Americană 
de Comerț din Moldova
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Digitizarea 
economiei

Pe data 
de 27 iunie 2020  Ministrul 

Economiei și Infrastructurii a semnat 
Foaia de parcurs  pentru impulsionarea proce-

sului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare 
a comerțului electronic.  Documentul, care conține 37 de 

acțiuni, lansat în cadrul Consiliului Economic, conține subiecte 
colectate 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 soluțio-
nare 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.  Documentul conține 37 de subiecte care țin de facilitarea interacțiunii 
la distanță, dezvoltarea comerțului electronic, înlăturarea impedimentelor nor-
mative și alte măsuri importante.  

În implementarea primului pachet de acțiuni a Foii de parcurs privind 
digitizarea economiei, a fost elaborat un proiect de amendamente a cca 

30 de acte legislative,  care la finele anului 2020 se afla la Ministerul 
Economiei și Infrastructurii pregătit pentru a fi prezentat Cancela-

riei de stat pentru promovare. Proiectul este de o însemnătate 
esențială pentru comunitatea de afaceri, dar și autorități 

publice, dat fiind situația pandemică. În următoa-
tele pagini sunt descrise în detaliu subiectele 

din acest pachet de amendamente. 
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Comunitatea de afaceri și reprezentanții insti-
tuțiilor statului au analizat în cadrul platfor-
mei Consiliului Economic constrângerile și 
elaborarea unui set de măsuri pentru asigura-
rea acceptării necondiționate a documentelor 
electronice semnate corespunzător, de către 
autoritățile publice, dar și persoanele juridice 
de drept public și privat, indispensabile acti-
vității economice și vieții cotidiene (instituții 
financiar-bancare, utilități publice, telecomuni-
cații etc.). 

Deși legislația prevede posibilitatea utiliză-
rii documentelor electronice, în multe situații 
acestea nu sunt acceptate în relațiile cu agen-
ții economici și persoanele fizice, aceștia fiind 
obligați să efectueze vizite fizice. Acceptarea 
necondiționată a documentelor și semnătu-
rilor electronice este extrem de importantă în 
contextul provocărilor impuse de pandemie, 
susțin reprezentanții sectorului asociativ. Un 
alt subiect abordat este implementarea proce-
durilor de identificare a persoanelor la distanță 
chiar și fără semnătura avansată calificată. 

Semnătura electronică și 
identificarea la distanță

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, obține-
rea accesului la servicii de telefonie. În aceiași 
ordine de idei, în cadrul platformei s-a analizat 
necesitatea lansării unor acțiuni de recunoaș-
tere unilaterală a semnăturilor electronice din 
spațiul UE. 

Potrivit experților, acest lucru ar permite valo-
rificarea unui potențial enorm de atragere 
a investițiilor din spațiu UE în Moldova și ar 
reduce din constrângerile investitorilor străini 
ce deja operează în RM. 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu 
suportul Secretariatului Consiliului Economic 
asistat de donatori, a elaborat amendamentele 
legislative cu soluțiile respective, care au fost 
avizate cu toate părțile interesate și așteaptă 
oportunitatea pentru a le promova, odată cu 
instalarea noului guvern.

Notificarea în calitate de operator 
de date cu caracter personal și forma 

consimțământului persoanei

De o astfel de notificare are nevoie orice între-
prindere care prelucrează datele cu caracter 
personal într-un sistem de evidență automati-
zat sau manual.

 Aceste date se referă la informația despre con-
sumatori, angajați și alte persoane cu care inter-
acționează companiile. Cerințele față de ope-
ratori pentru a fi notificați la Centrul Național 
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
(CNPDCP) sunt prea complexe și neclare. Unii 
antreprenori 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 pri-
vind protecția datelor cu caracter personal, doar 
3000 de întreprinderi din 240 de mii au trecut 
procedura de notificare în calitate de operator 
de date cu caracter personal. 

n spațiul UE de mai mult timp s-a renunțat la 
notificare, fiind introduse alte mecanisme de 
responsabilizare a operatorilor, care trebuie pre-
luate în Moldova. Adițional, în Moldova pentru 
preluarea datelor cu caracter personal este obli-
gatorie obținerea consimțământului persoanei, 

care poate fi obținut doar în scris sau electronic, 
semnat cu semnătura electronică avansată cali-
ficată. Dat fiind că marea majoritate a popula-
ție nu dispune de semnătură electronică, este 
obligatorie vizita fizică a persoanelor la compa-
nii pentru orice tip de interacțiuni, ceea ce este 
un impediment major în dezvoltarea anumitor 
domenii de activitate și foarte riscant în contex-
tul pandemiei. 

În UE s-a permis oferirea consimțământului 
sub numeroase forme, inclusiv bifarea boxelor 
online și alte modalități, astfel oferind posibili-
tate pentru dezvoltarea tehnologiilor și domeni-
ilor de activitate. 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu supor-
tul Secretariatului Consiliului Economic asistat 
de donatori, a elaborat amendamentele legisla-
tive care exclud notificarea și liberalizează forma 
de consimțământ, după cum este prevăzut în 
legislația UE, care au fost avizate cu toate păr-
țile interesate și așteaptă oportunitatea pentru 
a le promova, odată cu instalarea noului guvern.

Comunitatea de afaceri solicită excluderea obligativității notificării în cali-
tate de operator de date cu caracter personal. 

Utilizarea semnăturii electronice în perioada pandemică provocată de 
răspândirea virusului COVID-19 a devenit una imperativă. 
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Deschiderea și închiderea afacerilor, 
precum și modificarea actelor de 
constituire a afacerilor la distanță 

Comunitatea de afaceri subliniază faptul că 
oferirea la distanță a serviciilor de deschidere, 
închidere a afacerilor, de modificare a actelor de 
constituire, este în 2020 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 carantină. 

Astfel procesele legate de deschiderea afaceri-
lor 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 înre-
gistrării afacerilor. 

Dar fiind că procesul va dura, s-a convenit  să 
se exploreze o soluție intermediară rapidă, și 
anume utilizarea poștei electronice și a semnă-
turii 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 comuni-
tății de afaceri. Ministerul Economiei și Infras-
tructurii, cu suportul Secretariatului Consiliului 
Economic asistat de donatori, a elaborat amen-
damentele legislative necesare în acest sens, 

care au fost avizate cu toate părțile interesate 
și așteaptă oportunitatea pentru a le promova, 
odată cu instalarea noului guvern.

Raporturile fizice limitate între angajatori și sala-
riați în perioada pandemiei, a demonstrat carac-
terul rigid al normelor Codului muncii și imposi-
bilitatea angajatorilor de a adapta raporturile de 
muncă cu salariații într-un mod flexibil și rapid.   

Codul muncii nu conține prevederi exprese 
cu privire la posibilitatea utilizării semnăturii 

Utilizarea extinsă a semnăturii 
electronice în raporturile de muncă 

electronice în marea majoritate a raporturilor 
de muncă. Аcest lucru generează interpretări 
diferite în practica organizațiilor și autorităților, 
deseori solicitîndu-se prezența fizică, identifica-
rea persoanei la fața locului și perfectarea docu-
mentelor doar pe hîrtie cu aplicarea semnătu-
rii olografe. Aceasta generînd risc sporit pentru 
sănătatea angajatorilor și salariaților.  Același 
risc îl generează informarea/aducerea la cunoș-
tință salariatului a informațiilor ce îl vizează ”sub 
semnătură” olografă. Obligativitatea semnăturii 
olografe presupune riscuri aferente contactului 
fizic între persoane.  

Documentul elaborat propune ca angajatorul și 
salariatul să fie în drept să încheie, să modifice 
sau să înceteze contractul individual de muncă 
cu utilizarea semnăturii electronice avansate 
calificate. Totodată, se propune ca, în toate 
cazurile în care se prescrie aducerea la cunoș-
tință a salariatului a unui document, aceasta 
să aibă loc prin orice modalitate care permite 
confirmarea recepționării, nu doar ” sub semnă-
tură” olografă. 

Ca impact aceasta ar diminua, nu doar riscu-
rile aferente contactelor fizice pe perioada pan-
demiei, dar ar reduce și costurile salariatului și 
angajatorului ce țin de deplasări aferente sem-
nării acestor acte cu semnătură olografă. 

În 2021 Secretariatul Consiliului Economic va 
continua procesul de elaborare a următorului 
pachet de măsuri menite să faciliteze relațiile 
la distanță și dezvoltarea comerțului electronic.
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Rezultate

Deși, în anul 2020 activitatea Secretariatului CE, 
în mare parte, a fost concentrată pe acțiuni de  
diminuare a  impactului COVID-19, Secretariatul CE 
a continuat  monitorizarea și realizarea subiectelor 
din Planul Operațional al Platformei.
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Așa-numita taxă ”de lux” pentru 
operatorii de telefonie mobilă se 
va reduce cu 40% 

Operatorii de telefonie mobilă achită așa-nu-
mita taxă ”de lux”, sau cum i se spune oficial 
taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, din 
anul 2000. Aceasta a fost instituită atunci pen-
tru a impozita persoanele cu venituri mari care 
își permiteau să-și cumpere un telefon mobil, 
considerat un lux pe acele vremuri. 

Banii din această taxă, în total 90 de milioane de 
lei anual, ajung în Fondul Republican de susți-
nere a populației. Astăzi telefonul mobil nu mai 
este un lux, susțin agenții economici și pe par-
cursul ultimilor, cel puțin, doi ani solicită diminu-
area taxei ”de lux”, sau chiar anularea acesteia. 

Subiectul a fost discutat și la Consiliului Econo-
mic, atunci operatorii de telefonie mobilă decla-
rând că această taxă de 2,5% scumpește servi-
ciile prestate populației. Subiectul a fost readus 
în actualitate în vara acestui an de către agenții 
economici, când experți din cadrul Secretaria-
tului 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 recomandat autorităților să 
elimine definitiv această taxă, care a devenit 
un anacronism fiscal, 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 comerțului electronic. 

Experții au propus excluderea taxei de lux în 
schimbul angajamentului operatorilor de tele-
fonie mobilă de a dezvolta servicii de plăți elec-
tronice 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 experților Secretariatului Consiliu-
lui Economic a fost preluată parțial de autorități. 

Astfel, la finele anului 
2020, Parlamentul prin 

aprobarea politicii 
bugetar fiscale reduce 

taxa de lux pentru 
operatorii de telefonie 

mobilă, începând cu anul 
2022, de la 2,5% la 1,5%. 
Secretariatul Consiliului 
Economic va monitoriza 

subiectul.

A fost lansat portalul 
guvernamental al antreprenorului

Din 8 decembrie 2020 portalul guvernamental al antreprenorului este disponibil pentru toți oame-
nii de afaceri care dețin semnătura electronică și poate fi accesat pe www.mcabinet.gov.md. Aici 
sunt disponibile două cabinete care pot fi accesate prin autentificare – cabinetul persoanei fizice, 
și cabinetul antreprenorului, care include cinci blocuri cu informații. 

Primul bloc conține informații generale despre companie. Un alt compartiment pune la dispozi-
ția antreprenorului datele despre bunurile imobile care aparțin companiei. Încă un bloc e desti-
nat împuternicirilor de reprezentare, altul – actelor permisive de care dispune compania, și cel din 
urmă bloc conține informație despre vehiculele pe care le are în posesie compania. 

Lansarea portalului s-a desfășurat pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM. 
Site-ul se va completa pe viitor cu module noi. Vor fi incluse module cu informație  fiscală, agenda 
controalelor de stat, date de la Casa Națională de Asigurări Sociale. Portalul Guvernamental al 
Antreprenorului este elaborat la inițiativa Secretariatului Consiliului Economic, urmare a solicită-
rilor în acest sens venite din partea 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 finalizeze, prin adoptarea de către Parlament, a prevederilor legisla-
tive prin care, comunicarea dintre stat și antreprenor să se facă exclusiv prin intermediul mcabinet.gov.md, 
au subliniat participanții la dezbateri.
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Consiliul Consultativ al 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

Pe 28 ianuarie 2020 reprezentanții sectorului ÎMM s-au reunit la prima ședință a Consiliului Con-
sultativ al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, funcțiile căruia sunt exercitate de Consiliul Economic pe 
lângă Prim-ministru. 

 În cadrul ședinței de constituire a Grupului de lucru dedicat ÎMM, reprezentanții comunității de 
afaceri au enunțat un șir de probleme cu care se confruntă. Printre acestea s-a menționat numărul, 
încă mare, de controale din partea statului la întreprinderi, ceea ce influențează negativ în special 
companiile mici. O altă problemă ține de lipsa piețelor de desfacere. Oamenii de afaceri spun că în 
procesul de semnare a acordurilor bilaterale comerciale cu alte țări, autoritățile statului trebuie să 
țină cont de tot spectrul genurilor de activitate a ÎMMurilor din Moldova. 

O altă provocare pentru antreprenorii mici este accesul la informație și receptivitatea redusă a 
autorităților publice. Încă o problemă pentru oamenii de afaceri ține de cunoașterea corectă a nor-
melor legale care reglementează activitatea lor, dar și modul în care pot să le aplice eficient. Preșe-
dintele Grupului de lucru ” Consiliul Consultativ pentru ÎMM”, Ministrul Economiei și Infrastructurii, 
a menționat că ÎMM reprezintă o prioritate pentru minister. Relansarea activității Consiliului con-
sultativ al ÎMM într-un nou format reprezintă o confirmare în acest sens. Prin intermediul acestuia, 
ministerul, dar și alte instituții ale statului, vor recepționa mai operativ și structurat problemele cu 
care se confruntă acest sector, lucru care va permite soluționarea mai rapidă a acestora. 

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, 98,7 la sută din toate companiile care activează în 
economia națională sunt ÎMM. Aceleași date arată că peste 60 la sută din angajații pieței muncii 
din Moldova activează în ÎMM. 

Prin modificările operate pe 23.08.19 la Regulamen-
tul privind organizarea și funcționarea Consiliului Eco-
nomic pe lângă Prim-ministru, acesta exercită atribuți-
ile Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici și 
mijlocii, sub forma unui grup de lucru permanent, con-
dus de Ministrul economiei și infrastructurii, care este și 
vicepreședintele Consiliului Economic.
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Obiecte industriale periculoase 

La 28 noiembrie 2018, Parlamentul a adop-
tat modificări prin care se reglementa în mod 
expres mărimea sumei asigurării de răspundere 
pentru eventualele prejudicii în caz de avariere 
la obiectul industrial periculos, a cărei mărime, 
în dependență de categoria de pericol a obiec-
telor industriale periculoase, varia de la suma de 
5 la 100 de milioane de lei. 

Modificările au generat nemulțumirea comu-
nității de afaceri. Aceștia au abordat subiec-
tul cu factorii de decizie în cadrul dezbaterilor 

organizate în august 2019 pe platforma Con-
siliului Economic. Atunci reprezentanții busi-
nessului au menționat că stabilirea prin lege a 
unei mărimi fixe a sumei asigurării va genera 
creșterea până la 100 de ori a mărimii primei de 
asigurări, lucru care poate să ducă chiar la fali-
mentarea unor companii. 

În urma modificărilor operate la Codul Contra-
vențional sancțiunile stabilite persoanei juridice 
în acest context sunt de la 500 la 700 de uni-
tăți convenționale. Pe 6 februarie 2020  depu-
tații au votat propunerea Consiliului Economic, 
pentru revenirea la prevederile Legii 116/2012 de 
până la modificările din 2018, prin care mărimea 
sumei asigurării de răspundere pentru even-
tualele prejudicii se stabilește în baza rezulta-
telor evaluării riscurilor specifice contractului 
de asigurare pentru obiectele industriale peri-
culoase Legiuitorul obligă Executivul să elabo-
reze modificări legislative care să reglementeze 
un mecanism eficace și reciproc acceptabil de 
stabilire a sumei asigurării obiectelor industri-
ale periculoase, astfel încât să fie animat spiritul 
de conștiinciozitate a agenților economici fără a 
impune achitarea unor sume exagerate în cali-
tate de prime de asigurare. 

În 2020 Secretariatul Consiliului Economic și 
Ministerul Economie și Infrastructurii au ape-
lat și la expertiza internațională în acest sens 
conectând la acest proces experții proiectului 
USAID Transparența Sectorului Financiar în Mol-
dova. În urma discuțiilor pe care le-au avut cu 
toți stakeholderii acestui proces, chestionarelor, 
experții au elaborat un set de propuneri care vor 
fi finalizate în cadrul Consiliului Economic.

Parlamentul eficientizează procedurile 
de angajare a muncitorilor din alte țări

Parlamentul a aprobat în 2020 un proiect de 
lege prin care eficientizează  procesele migrați-
onale a străinilor care vin în țara noastră în scop 
de muncă. Până la noile prevederi acordarea 
dreptului de ședere în scop de muncă în Repu-
blica Moldova a fost condiționată de cerința 
de achitare a unui salariu mediu prognozat pe 
economie. 

Acum prevederea este anulată, pentru că 
aceasta condiționează angajarea unui străin cu 
un salariu mai mare decât pentru un băștinaș 
pentru același tip de activitate și defavorizează 
forța de muncă autohtonă. Asta pentru că potri-
vit legii salarizării un angajator din sectorul real 
al economiei 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 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 au fost consultate cu comunitatea 
de afaceri din Moldova inclusiv cu membrii Con-
siliului Economic, care a pus în dezbatere schim-
bările legislative. Membrii platformei au venit 
cu o expertiză pe marginea proiectului de lege, 
care a fost luată în calcul în procesul de elabo-
rare a documentului final. Subiectul accesului 
străinilor pe piața forței de muncă din Moldova 
este în atenția Consiliului Economic de mai mult 
timp, din 2017. 

Cu suportul și expertiza platformei au fost opti-
mizate un șir de restricții și cheltuieli în procesul 
de obținere a permisului de ședere și de lucru 
pentru cetățenii străini. Printre optimizări se 
numără reducerea numărului de acte și a tim-
pului  de  acordare  a  permiselor  de  muncă  și  
de ședere pentru străini.  
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Legea privind procedura de stabilire 
a încălcărilor și aplicarea de sancțiuni 
legate de prevenirea spălării banilor

Secretariatul Consiliului Economic a intervenit la începutul anului 2020, în comun cu Confederația 
Națională a Patronatului pe marginea proiectului de Lege privind procedura de stabilire a încălcări-
lor și aplicarea de sancțiuni legate de prevenirea spălării banilor. Implicarea experților pe marginea 
acestui document a fost dictată de alertările făcute de comunitatea de afaceri. 

Secretariatul Consiliului Economic în comun cu reprezentanți sectorului asociativ, a lucrat la îmbu-
nătățirea documentului, majoritatea propunerilor fiind acceptate de Ministerul Justiției și aprobate 
de Guvern. În cele din urmă, pe 21 mai 2020 Parlamentul a adoptat această lege, cu mai multe pro-
puneri enunțate în cadrul platformei Consiliului Economic. Propunerile au adus claritate şi redus 
considerabil riscul sancționării disproporționate a persoanelor fizice şi juridice, care ar fi putut 
duce la blocarea activităților economice şi reducerea atractivității anumitor domenii.

Statul simplifică procedura de obținere 
a dreptului de irigare cu apa din lacuri

Parlamentul a votat pe 23 aprilie 2020 modificări legislative care reduc numărul de acte necesare 
pentru obținerea dreptului de a utiliza apa din corpurile acvatice în scop de irigare. Astfel noile 
modificări stipulează excluderea unor acte pentru obținerea autorizației de mediu pentru folosința 
specială a apei  din iazuri pentru irigarea terenurilor agricole. Autorii modificărilor susțin că unele 
documente pentru obținerea autorizației de mediu, agricultorii pur și simplu erau în imposibilitate 
de a le obține. Printre aceste acte se numără și dreptul de proprietate asupra corpului acvatic. 

Agricultorii susțin că, proprietarii lacurilor, în cele mai dese cazuri nu dețin acest document, iar în 
alte cazuri tergiversează procedura de prezentare a actului de proprietate pentru a nu permite agri-
cultorilor să se folosească de apa din iaz. Încă o prevedere care vine să simplifice activitatea agricul-
torilor ține de excluderea necesității de a prezenta, în procesul de obținere a dreptului la irigare, a 
Regulamentului de exploatare a lacurilor de acumulare. Asta în cazul în care documentul este intro-
dus în Sistemul informațional automatizat “Cadastrul de stat al apelor”. 

Noile modificări legislative mai prevăd și sancțiuni pentru cei care vor îngrădi accesul agricultori-
lor la apa din corpurile acvatice în scop de irigare. Sancțiuni riscă și cei care nu au regulamente de 
exploatare a lacurilor, fără de care nu poate fi asigurat accesul la apa pentru irigare. Completări în 
acest sens au fost făcute în Codul Contravențional.  

De menționat că adoptarea acestor modificări 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 şi promovării proiectului, inclusiv cu participarea Consiliului Economic.

Guvernul înăsprește condițiile de 
vânzare a lucrurilor second hand

Pe 28 Februearie 2020 au intrat în vigoare noile reguli de comercializare al hainelor și  încălțămin-
tei uzate. Potrivit noilor prevederi, lucrurile second hand vor putea fi vândute doar în locuri autori-
zate – piețe și magazine și numai în baza certificatelor care atestă că aceste produse au fost supuse 
operațiunilor de spălare, dezinfecție și dezinsecție. 

Prin impunerea acestor cerințe, Moldova  transpune în legislația națională practica Uniunii 
Europene  care permite  comercializarea  liberă  a  mărfurilor  de  uz  personal folosite,  pe  teritoriul  
țărilor  membre, doar cu  condiția  asigurării  unui  nivel  înalt  de  siguranță  a consumatorilor  prin  
aplicarea  acelorași  cerințe  de  inofensivitate atât pentru produsele  noi,  cât și pentru produsele  
folosite. Urmare  supunerii  operațiunilor  de  spălare, dezinfecție   și   dezinsecție,   mărfurile   utilizate   
permise   spre   comercializare/donație,   nu reprezentă risc pentru sănătatea populației. Consiliul 
Economic pe  lângă Prim-ministru a acordat suport Ministerului Economiei  și  Infrastructurii în 
elaborarea și promovarea modificări și a asigurat consultarea acestora cu comunitatea de afaceri 
și instituții de stat relevante. 

De menționat că potrivit acelorași modificări, se interzice importul în Moldova, pentru  comercializare  
și  cu  titlu  de  ajutor  umanitar,  al  lenjeriei  de corp  pentru  toate  categoriile  de  vârstă și a unor  
categorii  de jucării și articole folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de  luni:  sunători, jucării 
folosite în  leagăn, jucării muzicale pe care copilul le poate pune în gură, biberoane, suzete și tetine, 
articole pentru stimularea dentiției.
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Neclarități pentru 
vânzătorii de țigări

Din 15 august 2020 s-a interzis expunerea țigărilor în vitrine şi raf-
turi. Agenții economici au început instalarea boxelor închise astfel în 
cât pachetele cu țigări să fie ascunse de ochii vizitatorilor punctelor 
comerciale. Agenții economici menționau însă că în momentul des-
chiderii vitrinei de către vânzător țigările pot deveni vizibile. 

Astfel 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 Aso-
ciației Businessului European din Moldova și Asociației Patronale a 
Subiecților Comerțului Interior ”ProBiz”, tema a fost discutată pe plat-
forma Consiliului Economic în comun cu reprezentanții Agenției Nați-
onale pentru Sănătate Publică și vicepreședintele Comisiei parlamen-
tare protecție socială, sănătate și familie. 

Pentru a face o claritate Agenția Națională pentru Sănătate 
Publică a venit cu un şir de precizări în cadrul dezbaterilor pe mar-
ginea acestui subiect, iar în perioada următoare a venit cu un ghid 
care să explice modalitatea de aplicare a prevederilor despre inter-
zicerea expunerii țigărilor în vitrine şi rafturi.
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Potrivit legii 279/2017 despre informarea con-
sumatorului cu privire la produsele alimentare, 
producătorii, importatorii, distribuitorii, ope-
ratorii din sistemul de retail și de alimentație 
publică, din 1 ianuarie 2019 trebuie să etiche-
teze produsele cu informații privind declarația 
nutrițională cu următoarele informații obligato-
rii: valoarea energetică;  cantitatea de grăsimi;  
acizii grași saturați;  glucide;  zaharuri;  proteine; 
acizii grași trans; sare. 

Însă, după intrarea în vigoare a legii Agenția 
Națională pentru Sănătate Publică a constat că 
agenții economici nu se pot conforma cu noile 
prevederi. Pentru a depista cauza, subiectul a 
fost discutat la Consiliului Economic. În cadrul 
dezbaterilor agenții economici au invocat mai 
multe piedici, încă cea mai importantă e că, deși 
noua lege cere, unele informații despre produs 
nu pot fi prezentate consumatorului. De exem-
plu, producătorii de mezeluri au menționat că 
pentru a prezenta consumatorului declarația 
nutrițională a produsului, e nevoie de o meto-
dologie, care la moment este lipsă.

Totodată, în Moldova nu este pus în funcțiune 
nici un laborator care să facă o analiză a conți-
nutului în produse, de exemplu a acizilor grași 
trans. După o expertiză amplă a subiectului, 
pe parcursul anului 2020 Parlamentul adoptă 
modificarea legii 279/2017 despre informarea 
consumatorului cu privire la produsele alimen-
tare. Legiuitorul a venit cu completări la defini-
ția și metoda de marcare corectă a termenilor 
de valabilitate și data producției, și a fost exclusă 

Legea pentru informarea 
consumatorilor

obligația de a include acizii grași trans în decla-
rația nutrițională deoarece utilizarea acestora și 
așa este interzisă în alimentație. 

Mai mult, Parlamentul a prelungit data de 
intrare în vigoare a noilor prevederi cu 18 luni, 
pentru ca agenții economic și autoritățile să se 
poată conforma cu acestea. 

Tratarea apelor reziduale

Pe data de 19 februarie 2020 Guvernul a apro-
bat modificări la  Regulamentul privind cerin-
țele de colectare, epurare şi deversare a apelor 
uzate  în sistemul de canalizare şi/sau în emi-
sare pentru  localitățile urbane şi rurale, prin 
care s-au introdus claritate asupra modalității 
de stabilire a plaților pentru deversarea apelor 
uzate de către agenții economici.

Cadrul normativ nu reglementa clar și suficient 
preluarea apelor reziduale industriale în siste-
mul de canalizare. În acele condiții, Întreprinde-
rea Apă-Canal Chișinău, urmare a interacțiunii 
cu unele organe de stat, a schimbat abordarea 
în preluarea apelor, modificând contractele cu 
agenții economici și majorând substanțial tarifele 
pentru pre-epurarea apelor reziduale.

Fiind alertați de comunitatea de afaceri și în spe-
cial de Camera Americană de Comerț din Mol-
dova, Secretariatul Consiliului Economic a înain-
tat propuneri Prim-ministrului, care au rezultat în 
crearea unui grup de lucru condus de Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

În cadrul grupului s-a convenit că în perioada ela-
borării soluțiilor, Apă-Canal Chișinău va păstra 
tarifele la un nivel tolerabil pentru business. Solu-
ția s-a elaborat de experții unui proiect de asis-
tență tehnică solicitate de MADRM, cu participa-
rea Camerei Americane de Comerț și altor părți 
interesate. Ulterior concluziile experților au stat la 
baza modificărilor la 

Regulamentul privind cerințele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul 
de canalizare şi/sau în emisare pentru localită-
țile urbane şi rurale.



RAPORT ANUAL  2020 RAPORT ANUAL  2020

5352

29 decembrie 2020 – Parlamentul a redus taxa 
pe valoare adăugată pentru sectorul HORECA 
de la 15% la 12%. Prin implementarea acestei 
măsuri se vrea susținerea sectorului în depăși-
rea efectelor crizei generate de pandemie. 

Studiile efectuate de asociațiile de business din 
Moldova în 2020 au arătat că unul din sectoa-
rele cel mai sever afectate de restricțiile impuse 
din cauza pandemiei COVID-19, a fost sectorul 
HORECA. Multe din țările din regiune cum sunt 
Bulgaria, România și Austria au optat pentru 
diminuarea cotei TVA în sectorul HORECA fie pe 
o perioadă determinată, de exemplu din 2020 
până în 2021, fie pe o perioadă nelimitată. 

La mijlocul anului 2020 Secretariatul Consiliului 
Economic susținut de BERD, Fondul Guvernu-
lui Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de 
Corporația Internațională Financiară elaborează 
Studiul de impact al pandemiei COVID asupra 
sectoarelor economice și a Matricei cu politici. 
În cadrul acestui exercițiu experții au discutat 
direct cu reprezentanții sectoarelor economice 
printre care și HORECA. 

De la 15% la 12% a fost redusă TVA 
pentru sectorul ospitalier (HORECA)

Una din solicitările companiilor din acest dome-
niu a fost reducerea cotei TVA. 

Astfel, experții au propus în Matricea cu politici 
de recuperare a sectoarelor economice, redu-
cerea cotei TVA pentru HORECA de la 15% la 
12%. Amintim că în 2019 statul a redus cota TVA 
pentru HORECA de la 20% la 10%.

Acest lucru, potrivit concluziilor Studiul de 
impact al pandemiei COVID asupra sectoare-
lor economice și a Matricei cu politici, sectorul 
HORECA a înregistrat în 2019 venituri duble din 
vânzări –  de la 215 la 469 de milioane de lei. Mai 
mult, această măsură a contribuit la demara-
rea procesului de ”albire” a sectorului, crescând 
substanțial vânzările trecute prin evidența con-
tabilă.  

Ulterior cota TVA a fost majorată din nou, în cele 
din urmă ajungând anul acestea la 15%. Redu-
cerea în jumătate a cotei TVA a fost compen-
sată integral de creșterea de două ori a bazei de 
impozitare, volumului de vânzări.

Măsuri menite să stopeze exodul 
de creiere din domeniul IT

Termenul de aplicare a acestor facilități expira 
în 2020. Asociațiile de business din domeniu 
au abordat acest subiect în cadrul elaborării de 
către Secretariatul Consiliului Economic a Stu-
diului de impact al pandemiei COVID-19 asupra 
sectoarelor economice. Documentul  a fost sus-
ținut de BERD, Fondul Guvernului Marii Britanii 
pentru Buna Guvernare și de Corporația Interna-
țională Financiară. 

În cadrul acestei cercetări a fost dezvoltată și 
o Matrice cu politici de redresare economică. 
Printre măsurile propuse se numără și extinde-
rea termenului de aplicare a înlesnirilor fiscale la 
impozitul pe venit prevăzute pentru angajații a 
căror activitate de bază este „realizarea de pro-
grame”, aprobată de Parlament. Aceste beneficii 
se vor răsfrânge asupra cca 1000 de companii IT 
nerezidente ai parcului IT cu cca 6000 de anga-
jați. Cifra de a afaceri a acestor companii se ridică 
la circa 3 miliarde de lei. 

Statul recurge la o astfel de acțiune pentru a asi-
gura un mediu de afaceri previzibil și asigurarea 
unui climat investițional favorabil în industria 
tehnologiei informației, dar și  pentru că vrea să 
ajute la creșterea numărului acestor specialiști în 
Moldova. Fiecare programator care muncește în 

țară contribuie nu doar la creșterea cifrei de afa-
ceri a companiei în care activează, dar și la acu-
mularea în buget a impozitelor pentru progra-
mele elaborate aici și exportate peste hotare.  

În industria IT activează 1 687 companii, din-
tre care 656 sunt înregistrate în „Moldova IT 
Park”. Numărul angajaților în această industrie 
se ridică la 15 522 de persoane. În anul 2019 pon-
derea sectorul TIC în PIB-ul Republicii Moldova 
este de circa 7,1 %.  

Este important de menționat faptul că exportul 
serviciilor IT doar a companiilor rezidente a MOL-
DOVA IT PARK este de 168 milioane dolari, expor-
tul total al serviciilor IT 198 de milioane de dolari 
SUA, iar exportul total TIC constituie 254,99 mili-
oane dolari SUA. Suma totală a veniturilor din 
prestarea serviciilor TIC era de peste 15 miliarde 
de lei, sau 860 de milioane de dolari SUA. 

Parlamentul a extins cu încă 3 ani termenul de aplicare a înlesnirilor fiscale 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. 

Curios este faptul că în sectorul IT acti-
vează doar 1,96% din toată populația anga-
jată în câmpul muncii din Moldova (din 739 

366 persoane) care reușește însă să pro-
ducă tocmai 3,1% din PIB-ul țării.



RAPORT ANUAL  2020 RAPORT ANUAL  2020

5554

A fost extins termenul de prezentare 
a situației financiare și  a raportului de 
audit pentru agenții economici

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 gesti-
une, a situației financiare și  a 
raportului de audit. 

Modificări în acest sens au 
fost efectuate de Parlament 
în politica bugetar-fiscală pen-
tru anul 2021. Potrivit experților 
din cadrul Secretariatului Con-
siliului Economic, care au pro-
pus această măsură în proce-
sul de elaborare a Matricei cu 
politici din cadrul Studiul de 
impact al pandemiei COVID 
asupra sectoarelor economice, 
comunitatea  de afaceri a sesi-
zat un șir de piedici în aplica-
rea prevederilor legale până 
la modificările efectuate de 
deputați. 

Potrivit agenților economici, 
termenul de publicare a situ-
ațiilor financiare și rapoarte-
lor de audit e prea scurt – 120 
de zile de la ultima zi a peri-
oadei de gestiune. Pentru a 
se încadra în termenii stabiliți 
de lege, companiile erau puse 

în situația să suporte cheltu-
ieli considerabile pentru servi-
ciile companiilor de audit care 
deveneau mai scumpe în sezo-
nul raportărilor, fiind asaltate 
de un număr mare de agenți 
economici. Acum companii-
lor vor răsufla mai ușor, terme-
nul în care trebuie să prezinte 

Angajatorii vor putea deduce cheltuielile 
suportate pentru testarea salariaților  la 

COVID-19

Din 1 ianuarie 2020 se per-
mite deducerea cheltuielilor 
suportate de angajator pen-
tru testarea salariaților în vede-
rea depistării prezenței viru-
sului SARS-CoV-2, iar plățile 
efectuate de angajator pen-
tru testarea salariaților în vede-
rea depistării prezenței virusu-
lui Covid-19 sunt surse de venit 
neimpozabile pentru salariați. 
Prevederile aprobate în 
decembrie 2020 de Parlament 
au efect retroactiv și sunt  puse 
în aplicare din 1 ianuarie 2020. 
Prin această măsură statul vrea 
să încurajeze testarea angaja-
ților întru evitarea răspândirii 
infecției și blocarea activității 
entităților economice.

Până la această modificare, 
plățile efectuate de către 
agenții economici în vederea 
testării salariaților erau  faci-
lități impozabile acordate de 
angajator. Din sumele oferite 
se calculau și achitau impozitul 
pe venit, contribuțiile de asigu-
rări sociale de stat obligatorii și 
primele de asigurare obligato-
rie de asistență medicală. 

În vara anului 2020 Secreta-
riatul Consiliului Economic a 
elaborat Studiul de impact al 
pandemiei COVID asupra sec-
toarelor economice şi a Matri-
cei cu politici. 

În cadrul acestui document, 
elaborat în baza recomandă-
rilor comunității de afaceri, a 
fost propusă deducerea inte-
grală și neconsiderarea în cali-
tate de facilități acordate de 
patron a cheltuielilor supor-
tate de companie pentru asi-
gurarea combaterii efectelor 
COVID sau asigurarea confor-
mării regulilor de prevenire a 
răspândirii COVID. 

Pe lângă deducerea cheltu-
ielile suportate pentru testa-
rea salariaților la COVID-19, în 
Matrice erau propuse și dedu-
cerea cheltuielilor ce țin de 
transportul angajaților cu taxi, 
etc. Secretariatul Consiliul Eco-
nomic va monitoriza evoluția 
subiect din Matricea cu politici, 
având în vedere că acesta este 
inclus în Proiectul Programului 
COVID al Ministerului Econo-
miei și Infrastructurii.

aceste documente a fost extins 
cu 30 de zile. 

Astfel prezentarea situației 
financiare și  a raportului de 
audit pentru agenții econo-
mici se va face în termen de 
150 de zile de la ultima zi a peri-
oadei de gestiune.
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Memorandum de colaborare 
între Agenția de eGuvernare și 

Secretariatul Consiliului Economic

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică” și Secretariatul Consiliului 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 decizie guvernamentali 
din Republica Moldova. 

Printre obtivele principale ale partenerilor se numără facilitarea dialogului dintre reprezentanții comu-
nității de afaceri și factorii de decizie guvernamentali, precum și implementarea politicilor de moder-
nizare a serviciilor guvernamentale și de e-Transformare a guvernării, prin oferirea soluțiilor eficiente 
pentru creșterea calității serviciilor. 

Unul din obiectivele primordial ale acestei conlaborări constă în promovarea active a subiectelor din 
Foiaia de parcurs privind digitizarea proceselor economice și a comerțului electronic. 

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

Agenția Națională pentru Ocu-
parea Forței de Muncă (ANOFM) 
a desfășurat un webinar pe plat-
forma Consiliului Economic cu 
subiectul: „Susținere financiară 
pentru antreprenori la crearea 
locurilor de muncă și ocuparea 
acestora”, adresat reprezentan-
ților comunității de afaceri. Înce-
pând cu 2019 se implementează 
un nou cadru legislativ în dome-
niul 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 prac-
ticile europene, adresate atât 
șomerilor, cât și agenților eco-
nomici. În cadrul webinarului 

reprezentanții ANOFM au pre-
zentat sprijinul oferit agenților 
economici, în ceea ce privește 
susținerea financiară pentru 
participarea la formarea profe-
sională a șomerilor, subvențio-
narea locurilor de muncă pentru 
angajarea persoanelor din gru-
puri vulnerabile, suport pentru 
crearea și adaptarea locului de 
muncă. Evenimentul are loc dup 
ce pe 22 septembrie 2020 Secre-
tariatul Consiliului Economic și 
Agenția Națională pentru Ocu-
parea Forței de Muncă au sem-
nat un Memorandum de cola-
borare.Prin acesta organizațiile 
își consolidează eforturile în pro-
movarea și comunicarea acțiu-
nilor despre stimularea creării 

locurilor de munca și reduce-
rii șomajului în Republica Mol-
dova. O primă acțiune din cadrul 
acestui acord ținea de informa-
rea sectorului asociativ, membri 
ai Consiliului Economic, despre 
5 acțiuni de interes social pro-
movate de ANOFM. Este vorba 
despre facilitățile de care poate 
beneficia angajatorul din partea 
statului pentru instruirea la locul 
de muncă a șomerilor, anga-
jarea în câmpul muncii a per-
soanelor vulnerabile, adaptarea 
locurilor de muncă pentru per-
soanele cu dizabilități și stimula-
rea creării locurilor de muncă și 
reducerii șomajului în localitățile 
rurale.
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Serviciul Vamal a prezentat 
funcționalitățile noii versiuni 
„Asycuda World”

Posibilitățile funcționale ale Sistemului Operațional modernizat al Asycuda World 
au fost prezentate de Serviciul Vamal în cadrul unui webinar, pe 14 august 2020 
pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru care exercită funcțiile 
Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului. 

La webinar au participat peste 70 de agenți economici și reprezentanți ai asocia-
țiilor de business din țară. Participanții la webinar s-au familiarizat cu funcționali-
tățile tehnice ale noului soft și au pus întrebări specialiștilor IT ai Serviciului Vamal, 
care gestionează aplicația. Iar pe 14 septembrie 2020 Serviciul Vamal a organi-
zat webinarul cu tematica „Programul AEO și procedura de vămuire la domiciliu”. 
Evenimentul online a fost desfășurat cu suportul Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministru/Comitetului Național pentru Facilitare a Comerțului și Camerei de 
Comerț Americană din Moldova.  

Timp de două ore, angajații Serviciului Vamal au prezentat beneficiile Programului 
Agent Economic Autorizat (AEO) și ale Procedurii de vămuire la domiciliu (PVD). 
Agenții economici au fost informați despre criteriile de eligibilitate, procedura de 
aplicare, evoluția cadrului normativ și particularități de recunoaștere reciprocă a 
statutului AEO. 

Sprijinirea IMM-urilor în timpul 
Pandemiei COVID-19 

Experții Secretariatului Consiliului Economic 
au participat la Dialogul online: Sprijinirea 
IMM-urilor în timpul Pandemiei COVID-19. 

Video-conferința a inclus cinci sesiuni și paneluri 
tematice, la care s-au discutat diverse subiecte 
privind problemele actuale ale mediului de 
afaceri, provocările și măsurile de răspuns ale 
Guvernului, propunerile comunității de afaceri și 
a partenerilor de dezvoltare,  accesul la finanțare, 
lanțurile de aprovizionare și piețele de desfacere, 
inovație și digitalizare, resurse umane. 

Evenimentul a fost organizat de Programul Nați-
unilor Unite pentru Dezvoltare în Comun cu 
Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

Experții Secretariatului Consiliului Economic care 
au fost implicați în discuțiile celor cinci paneluri, 
le-au vorbit participanților despre primele rezul-
tate ale Studiului de impact al pandemiei asu-
pra sectoarelor economice și a Foii de Parcurs 
eEconomy – proiecte la care Consiliul Economic 
a lucrat în comun cu partenerii de dezvoltare ai 
Republicii Moldova și autorități ale statului. 

La eveniment au participat peste 90 de 
reprezentanți ai instituțiilor guverna-

mentale, platformelor consultative, aso-
ciațiilor de business şi bancare, dar şi a 

partenerilor de dezvoltare.



RAPORT ANUAL  2020

61

RAPORT ANUAL  2020

60

Matricea COVID, prezentată în 
cadrul Forumului Internațional 

”Invest Găgăuzia 2020”

Pe 23 octombrie 2020 Secretariatul Consiliului Economic a participat la lucrările 
celui de al șaselea Forum Internațional Invest Găgăuzia. În cadrul evenimentu-
lui s-a vorbit despre acțiunile Moldovei în examinarea modului și a gradului în 
care sunt afectate de COVID sectoarele economice naționale. 

Aspecte legate de Studiul de impact al pandemiei COVID asupra sectoarelor 
economice și Matricea cu măsuri de susținere a comunității de afaceri au fost 
discutate în cadrul Sesiunii cu genericul Stimulente de creștere economică 
pentru UTA Găgăuzia. Investitorii, din Rusia, Turcia, România, Belarus și Italia au 
fost familiarizați cu principalul scop al cercetării care constă în elaborarea acelor 
soluții care sunt necesar de implementat imediat pentru a ajuta businessul din 
Moldova să navigheze cel de al doilea val de COVID. 

În cadrul Forumului Internațional Invest Găgăuzia 2020 au mai fost discu-
tate noi provocări și modele de cooperare economică în condiții de pandemie 
de coronavirus, oportunități de investiții și perspective de dezvoltare a regiunii 
Găgăuze, măsuri de îmbunătățire a climatului de afaceri și atragerea investițiilor. 

La eveniment au participat Prim-ministrul RM, 
Başcanul Găgăuziei şi membrii Guvernului.
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Cât de eficient este dialogul 
businessului cu autoritățile statului 
în promovarea reformelor?

Viziunea sectorului asociativ 
pe marginea eficienței dialo-
gului G2B a fost împărtășită de 
reprezentanții a 5 asociații de 
business din Moldova, la pane-
lul ”Businessul un partener în 
promovarea reformelor sta-
tului” în cadrul evenimentului 
Moldova Business Week 2020. 

Potrivit Milei Malarău, directo-
rul executiv al Camerei Ameri-
cane de Comerț din Moldova, 
în ultimii ani procesele de luare 
a deciziilor de către autorități 
au devenit mult mai transpa-
rente. Pentru atragerea inves-
tițiilor în Moldova Guvernul 
trebuie să asigure o accelerare 
a implementării Acordului de 
Asociere RM cu UE, susține la 
rândul său Mariana Rufa, direc-
torul executiv al Asociației Busi-
nessului European. 

Sectorul asociativ de business 
întotdeauna a fost promoto-
rul elementelor inovative în 
dezvoltarea economică, și cel 
din Moldova nu este o excep-
ție, a menționat la rândul său 
Ana Groza, directorul execu-
tiv al Asociației Investitorilor 

Străini din Moldova. În cadrul 
aceluiași eveniment Anastasia 
Sprîncean, reprezentanta Aso-
ciației Investitorilor Români în 
Moldova, a menționat necesi-
tatea continuării discuțiilor cu 
autoritățile de la Chișinău pe 
subiectul impulsionării comer-
țului transfrontalier, inclusiv 
prin fluidizarea traficului prin 
punctele de trecere a frontierei 
pentru agenții economici de pe 
ambele maluri ale Prutului. 

Moldova este un loc pentru 
istorii de succes în afaceri, a 
declarat la finalul dezbateri-
lor Liliana Busuioc, directorul 
executiv al Alianței Întreprin-
derilor Mici și Mijlocii din Mol-
dova. Forumul economic Mol-
dova Business Week în 2020 a 
fost la cea de a VII ediție și reu-
nește anual mii de antrepre-
nori, experți economici, auto-
rități naționale, parteneri de 
dezvoltare și potențiali inves-
titori. Panelul ”Businessul un 
partener în promovarea refor-
melor statului” de la Moldova 
Business Week a fost moderat 
de Secretariatul Consiliului Eco-
nomic pe lângă Prim-ministru.
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Statistici

2 22 39 5 345

Ședințe 
plenare ale 
Consiliului 
Economic

Ședințe ale 
Grupurilor 
de lucru și 
tehnice ale 
Consiliului 
Economic

Recomandări 
acceptate  de 
instituțiile 
statului

Propuneri de 
modificări 
legislative la 
recomandarea 
Consiliului

Subiecte 
soluționate 
în 6 luni de 
la plasare în 
discuții la CE

1800 118 1122 21.600 11000

Participanți 
la ședințe

Membri ai 
Consiliului 
Economic

Sondaje 
adresate 
membrilor 
Consiliului 
Economic

Articole în 
presă

Urmăritori 
pe rețele de 
socializare

Vizitatori ai 
consecon.gov.md
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CAPITOLUL 3

Toate realizările din acest Raport au fost posibile datorită suportului și 
implicării plenare a membrilor Consiliului Economic, cărora le suntem 

recunoscători pentru activitate.

MUNCĂ DE  
ECHIPĂ 
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Mediul de afaceri, asociații de business:

1      Asociația Businessului European

8      Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova

17      Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova

9      Confederația Națională a Patronatelor

18      Asociația Națională a Apicultorilor din Moldova

10      Federația Națională a Fermierilor din Moldova

19      Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova

11      Asociația Companiilor IT din Moldova 

20      Consiliul Economic pe lângă bașcanul UTA Găgăuzia

12      Asociația Oamenilor de Afaceri “Timpul”

21      Uniunea de Persoane Juridice “Cooperare Economică Moldo-Germană”

13      Camera de Comerț Americană din Moldova 

22      Asociația Patronală “Alianța Întreprinderilor Străine Mici în Moldova”

14      Asociația Patronală a Industriei Ușoare

23      Camera de Comerț și Industrie Moldo-Italiană

15      Asociația Patronală a Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova

24      Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova – România

25      Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova “MĂR”

26      Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova

27      Concernul Republican de Producere “INMACOM”

28      Asociația Obștească Platforma Națională a Femeilor din Moldova

16      Camera de Comerț și Industrie din Moldova

2      Asociația Investitorilor Străini

3      Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova

4      Asociația Băncilor din Moldova

5      Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate

6      Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private

7      Asociația Producătorilor de Produse Farmaceutice și Parafarmaceutice

29      Asociația Patronală a Importatorilor de Dispozitive Medicale și Echipamente de Laborator “DISMED”

36      Asociația Națională a Agențiilor de Turism din Moldova

45      Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova

37      Camera Internațională a Tinerilor Lideri și Antreprenori din Moldova

46      Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova

38      Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova

47      Asociația Obștească Eco-Răzeni

39      Asociația Producătorilor de Bere din Moldova

48      Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova

40      Asociația  Producătorilor de Conserve Speranța-Con

49      Consiliu Național a Tineretului din Moldova

41      Asociația Oamenilor de Afaceri NEXT UTA Găgăuzia

50      Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova

42      Camera de Comerț Moldo-Chineză

51       Asociația Nevăzătorilor din Republica Moldova

43      Camera de Comerț și Industrie a Republicii Cehe și a Republicii Moldova

52      Asociația Persoanelor cu Dizabilități din Republica Moldova

53      Societate Surzilor din Republica Moldova

54      Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova- Abilități Europene fără Limite

55      Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități

56      Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova

44      Camera de Comerț și Industrie Moldova-China

30      Asociația Obștească Platforma Economică “SODRUJESTVO”

31      Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare

32      Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe “Moldova Fruct”

33      Asociația Patronală a Subiecților Comerțului Interior “ProBiz”

34      Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova

35      Uniunea de Persoane Juridice “Asociația Producătorilor de Carne de Porc”

Membrii Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM 
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Comunitatea de cercetare:

1     Academia de Studii Economice din Moldova

8      Centrul de Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri

1      Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

2      Corporația Internațională Financiară (IFC)

3      Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii

4      Ambasada Suediei

5      Consilierea Guvernului Republicii Moldova în reforma economică (GIZ)

6      Banca Mondială

7      Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

8      Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare  (PNUD)

9      Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

10      Programul BAS al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (asistență pentru IMM)

11      Organizația Internațională a Muncii

2     Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

3      Institutul Național de Cercetări Economice

4      Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale “Viitorul”

5      Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”

6      Centrul de Resurse Juridice din Moldova

7      Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii

Organizații internaționale active în domeniul reformelor 
mediului de afaceri:
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Autorități și instituții publice:

1      Ministerul Economiei și Infrastructurii

8      Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

17      Serviciul Fiscal de Stat

9      Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

18      Serviciul Vamal

10      Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

19      Agenția Achiziții Publice

11      Corpul de control al Prim-ministrului

20      Biroul Migrație și Azil

12      Agenția de Investiții

21      Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

13      Centrul de Guvernare Electronică

22      Inspectoratul de Stat al Muncii

14      Agenția Servicii Publice

23      Casa Națională de Asigurări Sociale

15      Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

24      Compania Națională de Asigurări în Medicină

25      Inspectoratul pentru Protecția Mediului

26      Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

27      Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

29      Biroul Național de Statistică

28      Agenția Națională Transport Auto

30      Guvernator (bașcan) al UTA Găgăuzia

16      Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

2      Cancelaria de Stat

3      Ministerul Afacerilor Interne

4      Ministerul Finanțelor

5      Ministerul Justiției

6      Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

7      Ministerul Apărării

31      Congresul Autorităților Locale din Moldova

32      Agenția pentru Supraveghere Tehnică

33	 					Centrul	Național	pentru	Protecția	Datelor	cu	Caracter	Personal

34      Comisia Națională a Pieței Financiare

35      Consiliul Concurenței

36      Agenția pentru Dezvoltare Regională- Centru

37      Agenția pentru Dezvoltare Regională- Nord

38      Agenția pentru Dezvoltare Regională-Sud

39      Agenția pentru Dezvoltare Regională- UTA Găgăuzia

40      Institutul Național de Standardizare

41      Agenția Pentru Inovare și Transfer Tehnologic

42      Agenția Relații Funciare și Cadastru

43      Agenția Națională pentru Sănătate Publică



Sondaj

Secretariatul Consiliului Economic reacționează prompt și eficient la sesizările, propunerile și 
adresările din partea membrilor CE. 

Consiliul Economic promovează doar inițiative care corespund intereselor mediului de afaceri, 
bunelor practici internaționale și care sunt susținute de comunitatea internațională. 

Subiectele și problemele dezbătute în cadrul Consiliului Economic sunt relevante și actuale. 

Consiliul Economic este perceput ca o platformă care promovează interesele comunitatii de 
afaceri, și nu interesele înguste ale unor grupuri, inclusiv partide politice. 

Consiliul Economic asigură o implicare cu adevărat multilaterală a tuturor membrilor săi? Vocea 
Dvs., este auzită? 

Încrederea dintre Guvern și comunitatea de afaceri s-a îmbunătățit urmare a activității Consi-
liului Economic?

Considerați Consiliul Economic un mecanism eficient de promovare a unui dialog între Guvern 
și comunitatea de afaceri?

Segmentele pe care a intervenit Consiliul Economic a îmbunătățit activitatea mediului de 
afaceri?

Consiliul Economic activează într-o manieră deschidă, incluzivă, prietenoasă și transparentă.

SEPTEMBRIE 2020 FEBRUARIE 2021
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Consiliul Economic are un rol important în promovarea reformelor economice și trebuie să acti-
veze în perioada următoare.

Total de acord Dezacord, dar parțial

De acord, dar parțial Dezacord total

74% 26%

45%

71%

84%

25%

14%

48% 7%

2

4%

45% 13% 1

61% 35% 4

Rezultatele reformelor promovate de Consiliul Economic face această platformă tot mai 
populară în rândurile comunitatii de afaceri.
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În Septembrie 2020, au răspuns la chestionar 58 din 118 de 
membri ai Consiliului Economic. 

În Februarie 2021, au răspuns la chestionar 62 din 118 de 
membri ai Consiliului Economic. 

Acest sondaj este adresat tutror membrilor Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM.  Chestiona-
rul se distribuie bianual. 



ION LUPAN 
Șeful Secretariatului Consiliului 
Economic

ROMAN LADUȘ  
expert economic, Secretariatul 
Consiliului Economic

DIANA LEVCENCO 
expert economic, Secretariatul 
Consiliului Economic

MIHAELA BABICI 
expert în reforma regulatorie în 
afaceri, Secretariatul Consiliului 
Economic

SVEATOSLAV CAZAC 
expert juridic, Secretariatul 
Consiliului Economic

ILONA PANURCO 
expert în reforma regulatorie în 
afaceri, Secretariatul Consiliului 
Economic

MARINA COJOCARU 
expert în comunicare,           
Secretariatul Consiliului         
Economic

TATIANA PASCAL 
asistent administrativ,             
Secretariatul Consiliului 
Economic

Elaborarea 
Raportului Anual:
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Rămâi 
conectat

Site-ul Consiliului 
Economic pe lângă 
Prim-ministrul RM,                        
www.consecon.gov.md 
oferă informații complete 
cu privire la fiecare aspect 
al activităților noastre. 
Acesta include informații 
de contact, comunicate de 
presă și rapoarte. 

Versiunea online a Raportului 
anual al Consiliului Economic 

pentru 2020, poate fi 
descărcată în format PDF atât 

în limba română cât și în limba 
engleză de pe site. 

Consiliul Economic on-line: 
web site: consecon.gov.md; 

Facebook: ConsiliuEconomic; 
Twitter: Economic Council 

to the Prime Minister of RM; 
YouTube: Consiliul Economic 
pe lângă Prim-ministrul RM; 

Instagram: Consiliul Economic 
Linkedin: Economic Council to 

the Prime Minister of RM.



Acest raport a fost pregătit de consultanții 
Secretariatului Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministru, contractați de Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în 
cadrul proiectului sus-menționat. BERD nu-și 
asumă nici o răspundere pentru selectarea 
consultanților Secretariatului și calitatea lucrului 
lor în proiectul susmenționat. În particular, BERD 
nu acordă nici o garanție, expresă sau implicită, 
la utilizarea informațiilor folosite în acest raport; 
nu-și asumă răspunderea pentru prejudiciul 
sau dăuna directă, indirectă sau consecventă 
din cauza utilizării informațiilor din acest raport. 
Orice decizie de a folosi și aplica sau de a face 
referință la acest raport, este responsabilitatea 
recipientului raportului sau a celui care a luat 
decizia dată. Acest disclaimer se va aplica și 
atunci când raportul este făcut public, cu cererea 
permisiunii sau aprobarea îndeplinirii cerințelor 
legale. 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul 
Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională 
a Guvernului Suediei.


