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Cu suportul BERD Camera de 
Comerț și Industrie a RM va 
digitaliza Carnete ATA 
Pe 4 februarie 2021 a  fost lansat proiectul destinat digitalizării 
procesului de eliberare a Carnetelor ATA de către CCI, se arată 
într-un comunicat al CCI. 

Proiectul finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
este destinat consolidării capacităților CCI ca instituție emitentă și garantă 
a Carnetelor ATA – document recunoscut drept instrument de facilitare 

a comerțului international. În cadrul proiectului, pe platforma CCI www.client.
chamber.md  va fi dezvoltat un modul nou care va permite agenților economici 
și persoanelor fizice să depună cereri pentru eliberarea Carnetelor ATA online, iar 
specialiștii CCI vor perfecta Carnetul în baza documentelor transmise în format 
electronic. Modulul nou va permite reducerea timpului şi a costurilor aferente 
emiterii Carnetului. Totodată, crearea modulului este o precondiție pentru imple-
mentarea sistemului de Carnete electronice (e-ATA), care este la etapa de pilotare 
de către Camera de Comerț Internaională și Organizația Mondială a Vămilor. 
e-ATA prevede substituirea carnetelor pe suport de hârtie cu cele electronice care 
vor fi accesibile autorităților vamale din orice stat. În cadrul ședinței au partici-
pat reprezentanții CCI, a Băncii Europeane pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și 
a Consiliului Economic pe lîngă Prim-Ministru, care a contribuit la identificarea 
asistenței tehnice, a facilitat elaborarea proiectului și va acorda suport pe parcur-
sul implementării acestuia. Lansarea modulului ATA este planificată pentru luna 
decembrie 2021. 
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 CARNETE ATA

“Carnetul ATA este un 
document vamal inter-
național, eliberat de CCI, 
în baza căruia mărfurile 
aflate în regim de ex-
port temporar și tranzit 
circulă liber, conform 
unei proceduri vamale 
simplificate.  Carnetul 
ATA este solicitat cel mai 
des de companiile şi 
persoanele care partic-
ipă la târguri şi expoziţii, 
profesionişti din diferite 
domenii, ce pot circula 
liber cu echipamentul 
său profesional. Anual 
CCI eliberează circa 150 
de Carnete



Bultein Informativ Trimestrial 2 Aprilie 2021

Reprezentantul Misiunii USAID Moldova, Corneliu Rusnac, a mențion-
at că ”Raportul prezentat și discutat astăzi, reprezintă încă o acțiune 
prin care USAID a susținut Guvernul Republicii Moldova în totul ce 

înseamnă digitalizarea economiei și dezvoltarea comerțului electronic”. 
În același timp, potrivit lui Corneliu Rusnac, în acest raport s-au acoperit 
aspecte ce țin de procesul creării unui magazin electronic, la toate etapele 
sale, începând cu decizia antreprenorului, costurile, modulele integrate și 
până la atragerea clienților on-line, versus plasarea de produs/serviciu pe 
un marketplace deja existent, dar și evaluarea costurilor de oportunitate 
aferente acestei decizii.  Șeful Secretariatului Consiliului Economic, Ion 
Lupan, a subliniat că studiul analitic este unul binevenit pentru comuni-
tatea de afaceri interesată de digitalizarea anumitor procese din activi-
tatea sa, și acest set de recomandări făcute de experții USAID va fi integrat 
în cel de-al doilea proiect de legislativ pentru digitalizarea economiei, pe 
care Consiliul intenționează să-l lanseze în cel mai scurt timp. Exercițiul 
are loc în cadrul procesului de implementare a Foii de parcurs privind 
impulsionarea procesului de digitalizare a economiei și a comerțului 
electronic, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul 
Secretariatului Consiliului Economic.  

A fost prezentat public   
raportul de evaluare a 
comerțului electronic și 
economia fără numerar  în 
RM
Raportul a fost elaborat în cadrul și cu sprijinul Programului 
USAID Reforme Structurale în Moldova și prezentat  public pe 
24 februarie 2021 într-o ședință online, pe platforma Consili-
ului Economic pe lângă Prim-ministrul RM. 

La acel moment documentul conținea 37 de subiecte și țin de interacțiunea la 
distanță a businessului cu autoritățile, implementarea serviciilor digitale și a 
comerțului electronic, simplificarea procedurilor vamale pentru exportul online, 

servicii de curierat și de plăți electronice. 

În cadrul dezbaterilor experții Secretariatului Consiliului Economic au menționat 
că la moment primul proiect de amendamente a cca 30 de acte legislative pentru 
implementarea  mai multor acțiuni a Foii de parcurs, se află la Cancelaria de stat 

pentru promovare. 

Foaia de parcurs privind
digitizarea economiei va fi 
completată cu subiecte noi
Secretariatul Consiliului Economic a lansat, pe 3 februarie 2021 în 
cadrul unei întruniri a platformei, apelul către membrii Consiliului de 
colectare a propunerilor adiționale pentru Foaia de parcurs pentru im-
pulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvol-
tare a comerțului electronic. 

În special este vorba de 
promovarea excluderii 
obligativității notificării 
în calitate de operator de 
date cu caracter person-
al și liberalizarea formei 
consimțământului pentru 
prelucrarea datelor perso-
nale; facilitarea utilizării 
semnăturii electronice și 
identificării la distanță; 
înregistrarea, radierea și 
modificarea documen-
telor întreprinderilor la 
distanță; recunoașterea 
unilaterală a semnăturilor 
electronice din spațiul UE; 
utilizarea extinsă a semnă-
turii electronice în rapor-
turile de muncă.
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să verifice modul în care se execută legea. 
Comercianților, furnizorilor și inspectorilor 
nu le este clar și care sunt mărfurile ce cad 
sub incidența prohibițiilor de utilizare și 
comercializare. Mai exact, nu este clar dacă 
putem sau nu utiliza pungile în care sunt 
ambalate produsele pe care le ridicăm de pe 
raft,  pelicula transparentă în rulouri, pungile 
pentru copt, pungile pentru gheață etc. 
Reprezentantul Agenției pentru Protecția 
Consumatorilor și Supravegherea Pieței Ion 
Mateescu a menționat că regulile aplicabile 
în Moldova din 1 ianuarie 2021, într-adevăr 
sunt mai dure de cât cele existente la 
moment din UE. Potrivit lui Mateescu, în cel 
mai apropiat timp, pentru a face claritate, 
autoritățile  publice vor elabora o listă a pro-
duselor care cad sub incidența restricțiilor 
prevăzute de art. 201 alin. 4 din Legea 
Comerțului interior. Participanții la discuți 
au agreat că mediul privat va prezenta în 
atenția autorităților un document de poziție 
în care se vor prezenta normele incerte în 
aplicarea prevederilor legale discutate.

Au intrat în vigoare noi 
interdicții la utilizarea unor 
produse din plastic 
Ce probleme invocă antreprenorii? Discuții la Consiliu Economic. 

Din 1 ianuarie 2021 se aplică nor-
mele Legii Comerțului interior, art. 
201 alin. 3 și 4, prin care se  inter-

zice comercializarea pungilor din plastic 
foarte subțire, cu grosimea peretelui 
mai mică de 15 microni, cu excepția 
celor care sunt utilizate ca ambalaj, și 
utilizarea/comercializarea farfuriilor, pa-
harelor, altor accesorii ale serviciilor de 
masă și bețișoarelor, de unică folosință, 
fabricate din plastic, cu excepția celor 
biodegradabile. Sintagma ”alte accesorii 
ale serviciilor de masă” a generat incer-
titudini, atât în rândul comercianților, 

cât și în rândul inspectorilor. Întrebarea 
e, ce produse se consideră accesorii a 
serviciilor de masă? Capacele pentru 
ceștile de ceai și cafea, caserolele etc … 
aceste produse din plastic se înscriu în 
categoria accesoriilor serviciilor de masă 
interzise pentru utilizare în Moldova, sau 
nu? La toate aceste întrebări au încercat 
să găsească răspuns pe 20 ianuarie 
2021 în cadrul unei întruniri la Consiliul 
Economic, reprezentanții comunității de 
afaceri, care sunt obligați să implement-
eze noile prevederi, dar și reprezentanții 
autorităților de stat, care sunt datori 

Studiul vine să exploreze unele acțiuni din Matricea COVID care țin de 
protejarea intereselor producătorilor locali. Ulterior Secretariatul 
Consiliului Economic va veni cu informații despre pașii următo-

ri privind oportunitatea și inițierea implementării recomandărilor din 
Studiu. 

Matricea COVID este elaborată în cadrul Studiului de impact al 
pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei. Studiu este 
realizat de Consiliul Economic în comun cu Ministerul Economiei 

și Infrastructurii, cu susținerea Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, Fondul Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și 
Corporația Financiară Internațională.

A fost elaborat studiu în 
domeniul promovării și 
protejării producătorilor 
autohtoni pe piața internă 
și cea externă
Studiu în domeniul promovării și protejării producătorilor 
autohtoni pe piața internă și cea externă a fost  elaborat în 
cadrul Studiului de Impact al pandemiei Covid-19 asupra 
sectoarelor economice și a Matricei cu politici de recuperare. 
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Creșe pentru copiii 
angajaților
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare este promotorul 
unui șir de idei care ar permite companiilor să creeze cen-
tre de educație timpurie pentru copiii angajaţilor. 

La finele anului trecut subiectul a fost adus pe platforma Consiliului 
Economic pentru a fi discutat cu reprezentanții comunității de 
afaceri și a fost votat drept prioritate pentru Consiliul Consultativ al 

IMMurilor. Pe 3 februarie 2020 experții s-au reunit în cadrul unei reuniuni 
organizate de Secretariatul Consiliului Economic și au prezentat primele 
propuneri legislative. Propunerile ce țin de înființarea unui centru cu 
program parțial de activitate, ar presupune oferirea unor scutiri cu 
dreptul de deducere de la plata TVA și a drepturilor vamale adiacente 
și oferirea unor scutiri a taxelor locale. Pentru finanțarea serviciilor de 
creșă ar putea fi preluat mecanismul  de tichete de masă care ar trebui 
să fie oferite angajaților cu copii până la 3 ani, nivelul maxim al sumelor 
acordate să fie până la 2 mii de lei și să constituie aproximativ 50% din 
salariul prognozat pe economie. Și pentru ultima opțiune sunt propuse 
anumite scutiri de TVA cu drept de deduceri. Suplimentar, ar fi aplicabilă 
și oferirea unor scutiri cu drept de deducere de la plata TVA și, respectiv, 
a drepturilor vamale adiacente, pentru a asigura diminuarea costurilor 
asociate construcției/ întreținerii unor astfel de centre.  Secretarul de 
stat de la Ministerul Finanțelor, Dorel Noroc a menționat că instituția pe 
care o reprezintă este deschisă să discute propunerile experților.

Pe parcursul anului 2020, în contextul 
crizei pandemice, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
în parteneriat cu Consiliul Economic 
pe lângă Prim-ministrul Republicii 
Moldova şi Biroul Asociat de Avocați 
Gladei și Partenerii a oferit consiliere 
juridică de urgenţă pentru IMM-uri 
prin organizarea unei serii de webina-
rii online. În baza subiectelor discu-
tate şi a întrebărilor oferite de către 
participanţi a fost elaborată publicaţia 
“Consiliere juridică de urgenţă pen-
tru IMM-uri” ce cuprinde îndrumări 
practice necesare pentru identifi-
carea celui mai bun curs de acțiune 
în circumstanțe de pericol financiar 
și incertitudine comercială produse 
de criza Covid-19. Publicaţia poate 
fi accesată şi consultată pe www.
consecon.gov.md.  Această iniţiativă 
a fost organizată cu suportul Fondului 
de Impact BERD pentru Micile Afaceri 
(Japonia, Korea, Luxembourg, Suedia, 
Italia, SUA, Elveția și Taipei China).

“
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Potrivit studiului, deficitul de forţă de muncă se va menţine şi în anul 
curent printre principalele motive fiind lipsa personalului calificat cu 
experienţă, numărul redus de solicitanţi şi imposibilitatea de a oferi 

salariul necesar. Cercetarea mai arată că, în anul 2021 numărul scriptic 
de angajați va crește ușor comparativ cu anul 2020, creând oportunități 
de angajare pentru programatori, medici, asistenți medicali, operatori 
vânzări, cusători, conducători auto, operatori în telecomunicații, elec-
trogazosudori, etc. Aceste oportunități fiind reflectate și în Barometrul 
oportunităţilor de angajare pentru anul 2021, elaborat inclusiv pe regiuni. 
Prognoza pieței muncii pe termen scurt a fost elaborată în urma ches-
tionării unui eșantion de 2949 angajatori din diverse ramuri ale economiei 
nationale, din care 74,3% sunt din sectorul privat, 18,7% din sectorul 

A fost făcută publică Prognoza pieței muncii 
pentru anul 2021
Pe 19 martie 2021 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a  participat la ședința 
Grupului de lucru „Dezvoltarea Pieței Muncii” din Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, coordonat 
de președintele CCI Sergiu Harea, în cadrul căreia a prezentat Prognoza pieței muncii pentru anul 2021 și 
Barometrul oportunităților de angajare, inclusiv în contextul crizei provocate de Covid-19.

public, şi 7% reprezintă companii cu altă 
formă de proprietate, ponderea cea mai mare 
constituind angajatorii cu un număr mai 
mic de 50 angajați (cca 68%). Ponderea cea 
mai mare din eşantion conform activităţilor 
economice revine agenţilor economici din 
Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul 28%, 
urmată de industria prelucrătoare 11%.

“

Comitetul Național 
pentru Facilitarea Comerțu-
lui din Moldova un exemplu 
de funcționare reușită în 
regiune
Mențiunea a fost făcută în cadrul lucrărilor Atelierului regional 
privind îmbunătățirea respectării prin cooperare a acordului OMC de 
facilitare a comerțului. 

Evenimentul, care s-a desfășurat 
între 16 și 18 martie 2021 a fost or-
ganizat de proiectul USAID  pentru 

dezvoltare economică, guvernarea și 
dezvoltarea afacerilor (EDGE) în cooper-
are cu proiectul UE – BMZ privind susți-
nerea integrării regionale implementat 
de GIZ și programul IFC de facilitare a 
comerțului. Unul din obiectivele acestui 
proiect constă în promovarea preve-
derilor Acordului Organizației Mon-
diale a Comerțului privind facilitarea 
comerțului în 12 state – Albania, Bosnia 
și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, 

Macedonia de Nord și Serbia, Arme-
nia, Azerbaidjan și Georgia, Ucraina, 
Moldova și Belarus. În anul 2016 țara 
noastră, a ratificat, alături de alte 
84 de state, Acordul Organizației 
Mondiale a Comerțului de Facilitare 
a Comerțului. Documentul prevede, 
printre altele – crearea unei instituții, 
sau desemnarea unui mecanism 
deja existent, Consiliul Economic în 
cazul RM, care să asigure o platformă 
de dialog dintre mediul de afaceri și 
instituțiile statului în tot ceea ce ține 
de promovarea prevederilor Acordului 

OMC. În cadrul acestui eveniment s-a 
subliniat faptul că Republica Moldova 
se numără printre primele state din 
lume care a creat Comitetul Național 
pentru Facilitarea Comerțului. Acest 
lucru vorbește despre importanța pe 
care o acordă țara subiectului de facil-
itare a comerțului, s-a mai declarat la 
eveniment. Iar în urma unei evaluări 
efectuate de proiectul EDGE a con-
formării cerințelor acordului cu privire 
la crearea Comitetelor de Facilitare 
Comerțului, s-a constat că Moldova 
reprezintă un exemplu bun de imple-
mentare și funcționare a mecanis-
mului de coordonare a procesului de 
facilitare a comerțului. Mai mult, doar 
în Moldova acest comitet este atât 
de reprezentativ – 118 membri și are 
un statut foarte înalt funcționând pe 
plângă prim-ministrul RM.

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 Inter-
națională a Guvernului Suediei.
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