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Egalitatea de gen, tranziția spre 
o economie verde și digitalizarea 
economiei. Acestea au fost trei subiecte 
de bază care s-au pus în discuție în 
acest an la conferința din 3 iunie 2021 
a  Consiliilor Economice din 11 țări, care 

activează sub egida Băncii Europene 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Milica 
Delevic, directorul pentru economie, 
politică și guvernare al BERD, a menționat 
în cadrul evenimentului că rolul dialogului 
public-privat ... continuare pag. 2

Iulie 2021 
Consiliul Economic 

pe lângă Prim-ministrul RM

A avut loc reuniunea Consiliilor Economice 
susținute de Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare

Digitalizarea economiei, în 
vizorul deputaților
Pe 6 aprilie 2021 Comisia parlamentară economie, 
buget și finanțe a organizat audieri publice 
pe marginea Pachetului de amendamente 
legislative pentru digitalizarea economiei. 

La eveniment au participat autorii 
documentului – Ministerul Economiei și 
Infrastructurii în comun cu reprezentanții 
Consiliului Economic ... continuare pag. 3
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Milica Delevic, directorul pentru economie, 
politică și guvernare al BERD, a menționat 
în cadrul evenimentului că rolul dialogului 
public-privat pe care îl asigură Consiliile 
Economice în procesul de depășire a 
consecințelor pandemiei COVID-19, este 
unul important, iar BERD, până în 2025 va 
susține activ domeniile ce țin de economia 
verde, egalitatea de gen și digitalizarea 
relațiilor dintre stat și comunitatea de 
afaceri. 

Asupra acestor subiecte trebuie să-și 
îndrepte atenția și Consiliile Economice, 
promovând în fața Guvernelor soluții 
de înlăturare a provocărilor în realizarea 
dezideratelor pe care și le propune azi 
societatea, a mai subliniat reprezentanta 
BERD. 

De menționat că aceste subiecte sunt 
în vizorul Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministrul Republicii Moldova. Despre 
aceasta au relatat experții Secretariatului 
Consiliului Economic prezenți la eveniment. 

Astfel, la mijlocul anului 2020, în toiul 
pandemiei, Secretariatul Consiliului 
Economic în comun cu Ministerul Economiei 
și Infrastructurii au elaborate Foaia de 
parcurs pentru impulsionarea procesului 
de digitizare a economiei naționale 
și dezvoltare a comerțului electronic. 
Documentul conține un șir întreg de soluții 
în procesul de digitizare a relațiilor G2B. 
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Primul pachet de modificări ale actelor 
legislative este deja elaborat și este în proces 
de promovare. Între timp se elaborează cel 
de al doilea pachet de modificări pentru 
facilitarea digitizării proceselor economice 
din Moldova.  

În domeniul egalității de gen, Secretariatul 
Consiliului Economic în comun cu UN 
Women din Moldova a contractat un expert 
dedicat care urmează să elaboreze o Foaie de 
parcurs care ar cataliza procesul de abilitare 
economică a femeilor în Moldova. 

Expertul va identifica măsuri, intervenții 
specifice, inclusiv modificări legislative și 
normative care ar fi promovate cu susținerea 
Consiliului Economic. Iar la capitolul tranziției 
la o economie verde, Secretariatul Consiliului 
Economic acordă susținere autorităților de 
resort în elaborarea și promovarea unei legi 
care ar preveni risipa alimentară. 

Un alt subiect la capitolul economiei verzi 
ține de reglementarea clară a primelor de 
asigurări pentru accidentele cu implicarea 
obiectelor industriale periculoase, care 
dacă se produc pot dăuna grav mediului 
înconjurător, lucru pentru care nu se 
cunoaște cine poartă răspundere materială  
la momentul actual.
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La eveniment au participat autorii 
documentului – Ministerul Economiei și 
Infrastructurii în comun cu reprezentanții 
Consiliului Economic autoritățile publice  
responsabile de domeniile de reglementare 
vizate în proiect, reprezentanți ai comunității 
de afaceri și deputați din Parlament. 
Autorii proiectului propun ajustări la 30 
de legi, care să elimine o serie de restricții 
și impedimente. Primul proces vizat ține 
de înregistrarea la distanță a afacerilor, 
inclusiv a modificărilor în  actele de 
constituire, precum și alte aspecte legate de 
administrarea la distanță a afacerilor.  Cel de 
al doilea subiect din pachetul de digitalizare 
ține de imposibilitatea de a solicita și obține 
diverse documente în original, la distanță și 
în format electronic. Acum, pentru a obține 
documentul pe care l-ai solicitat, inclusiv 
on-line, trebuie să mergi fizic la ghișeu, or, 
pe timp de pandemie acest lucru devine 
problematic. Proiectul de lege prevede 
drept soluție, obligarea autorităților 
publice să utilizeze semnătura electronică 
și documentul electronic în aceste procese, 
în paralel cu metoda tradițională, pentru 
cei ce nu sunt gata tehnologic. Prin această 
inițiativă legislativă, se mai propune 
elaborarea și promovarea amendamentelor 
care țin de domeniul protecției datelor cu 
caracter personal. Astăzi toți operatorii de 
date cu caracter personal (agenți economici, 
organizații, instituții de stat) sunt obligați să 
se notifice și înregistreze la Centrul Național 
de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. 
În unele cazuri acest proces poate dura 
luni în șir. Un alt obstacol ține de obținerea 
consimțământului de la persoane fizice 

privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, aceasta are loc doar în două forme 
– pe hârtie semnată olograf sau electronic 
cu semnătura electronică avansată 
calificată. Autorii proiectului propun 
preluarea experienței europene în acest 
sens: diversificarea formelor de obținere a 
consimțământului de prelucrare a datelor 
personale, astfel permițând dezvoltarea 
tehnologiilor și a comerțului electronic. 
Și cel de al patrulea proces care complică 
activitatea economică la distanță ține de 
utilizarea semnăturii electronice avansate 
calificate  în raporturi de muncă. Legislația 
actuală nu stipulează clar că modificarea 
contractelor poate fi făcută cu semnătura 
electronică.  Angajatorul este obligat să 
înștiințeze sub semnătură angajatul despre 
oricare schimbare a relațiilor de muncă, ceea 
ce se interpretează că salariatul trebuie să 
primească un document în două exemplare 
pe care trebuie să le semneze olograf. Experții 
propun oferirea posibilității agenților 
economici și cetățenilor să utilizeze în 
stabilirea raporturilor de muncă și semnătura 
electronică, daca e cazul, iar aducerea la 
cunoștință să se facă prin mai multe metode 
care ar confirma recepționarea informației 
de către salariat. În cadrul audierilor, 
reprezentanții autorităților vizate au susținut 
în mare parte inițiativa înaintată. În același 
timp, unele entități au o serie de propuneri 
și obiecții, care pot fi discutate pe platforma 
parlamentară, în procesul de promovare în 
Legislativ a proiectului. Deputații prezenți la 
ședință au salutat și susținut inițiativa. 

Digitalizarea economiei, în vizorul deputaților
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Pofta vine mâncând. 
Și mai multe propuneri de 
digitalizare a proceselor           
economice vor fi prezentate 
Guvernului

Imediat după stabilizarea situației politice din 
țară, Secretariatul Consiliului Economic va 
prezenta autorităților un document cu propuneri 
suplimentare de digitalizare a proceselor 
economice. În ultimele două luni au fost colectate 
cca 50 de subiecte noi pentru Foaia de parcurs 
pentru digitalizarea economiei și promovare a 
comerțului electronic prezentate pe 18 iunie 
2021. Un pachet curajos de propuneri ține de 
crearea condițiilor de activitate nestingherită pe 
piață a operatorilor de plată non bancari. Asta ar 
permite agenților economici să acceseze servicii 
mai ieftine, mai flexibile și mai moderne atunci 
când fac plăți fără numerar, care la moment 
sunt dezavantajate, spre deosebire de statele 
ce avansează tehnologic și contrar așteptărilor 
consumatorului și comercianților. O propunere 
ține accesul on-line la Registrul unităților de drept 
din Moldova. 

Astăzi agenții economici care vor să stabilească 
relații de afaceri cu investitorii străini trebuie să 
parcurgă un șir de procese birocratice, costisitoare 
și epuizante ca să obțină de la instituțiile statului 
extrase din Registrul de stat, care mai trebuie 
traduse, autentificate și apostilate. În străinătate 
obținerea acestor informații se face prin 
intermediul unui portal securizat, care conține 
date deschise și veridice despre compania cu 
care se inițiază un parteneriat investițional sau 
alte relații contractuale. Același lucru se vrea și în 
Moldova, pentru a economisi timpul și resursele. 
Încă o propunere care se regăsește în Foaia 
de parcurs ține de sincronizarea legislației din 
domeniul comerțului electronic. La momentul 
actual, Legea comerțului electronic și Legea 
privind protecția drepturilor consumatorului 
tratează diferit anumite subiecte decât Codul Civil 
sau alte acte normative mai actuale, lucru care 
derutează operatorii din domeniu. Propunerile – 
în total 47 la număr, au fost prezentate membrilor 
Consiliului Economic. Completarea Foi de parcurs, 
care deja conține 37 de subiecte, vine în urma 
realizării cu succes a mai multor subiecte actuale 
din document. Ministrul interimar al Economiei 
și Infrastructurii Mihail Lupașcu, a menționat 
în cadrul dialogului public, că instituția pe 
care o reprezintă va susține promovarea noilor 
subiectelor pentru a fi incluse în Foaia de parcurs 
pentru digitalizarea economiei și promovarea 
comerțului electronic.  
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Prin intermediul unei aplicații businessul va putea alerta 
on-line problemele cu care se confruntă
Aplicația este elaborată la inițiativa Secretariatului Consiliului Economic pe 
lângă Prim-ministrul RM. Experți care lucrează la conceptul aplicației, susțin 
că prin intermediul acestui soft, pentru prima dată în Moldova se va crea o 
comunitate virtuală de afaceri. 
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Prin aplicația descărcată în telefonul 
mobil, conducătorii companiilor vor putea 
participa la sondaje scurte, propuse de 
Secretariatul Consiliului Economic, despre 
starea de lucruri la moment în diferite 
sectoare, provocările principale și propuneri 
de depășire a acestora, astfel oferind 
informația importantă pentru deciziile luate 
de Prim-ministru și ministere. 

O altă funcționalitate importantă va fi 
aprecierea oferită de business cu privire 
la eficiența interacțiunii cu instituțiile 
statului. În baza aprecierilor va fi format 
un scor general al instituției, care poate 
fi utilizat pentru a măsura performanța 
activității și motiva autoritățile statului să 
îmbunătățească continuu condițiile de 
desfășurare a afacerilor. Antreprenorii, prin 
intermediul acestei aplicații,  vor putea în 
mod anonim să raporteze și abuzurile din 
partea instituțiilor statului. De exemplu un 
organ de control decide stoparea activității 
unei întreprinderi neavând temei legal. 
Totodată prin aplicație antreprenorii, 
periodic vor fi informați despre evenimente, 

proiecte de acte normative care le pot afecta 
serios activitatea. Totodată va fi solicitată 
participarea comunității de afaceri în a 
comenta și îmbunătăți actele normative. De 
menționat că rolul principal al aplicației este 
de a impune  o responsabilizare a instituțiilor 
statului de a face reforme și îmbunătățiri 
eficiente cu impact, care să fie resimțite de 
business în mod practic și nu doar formal. 

Secretariatul Consiliului Economic periodic 
va procesa și analiza datele, expediindu-le 
instituțiilor care au deficiențe în comunicarea 
și conlucrarea cu comunitatea de afaceri.  
În cazul în care acestea nu vor fi depășite, 
problema va fi adusă în vizorul Prim-
ministrului cu recomandări de soluționare 
a acesteia. Compania dezvoltatoare a 
aplicației, contractată de BERD, este în 
proces de elaborare a softului, care urmează 
să fie disponibil din toamna anului 2021.
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Ambasadorul Indiei în Republica Moldova 
cu reședința la București ES Rahul 
Shrivastava a avut pe 27 aprilie 2021 
o întrevedere cu Șeful Secretariatului 
Consiliului Economic pe lângă Prim-
ministrul RM. 

În cadrul discuțiilor părțile au abordat 
subiecte de interes comun care ar contribui 
la fortificarea relațiilor comerciale și 
investiționale dintre cele două state. 

Au fost discutate mai multe sectoare 
economice care ar putea fi explorate de 
către investitorii din India, printre care 
sectorul TIC și cel farmaceutic. Domeniul 
TIC în Moldova este unul important, o 
confirmare în acest sens fiind crearea 
Parcului IT care reunește companii din 
domeniu ce beneficiază de facilități fiscale. 

Zonele Economice Libere din Moldova, în 
cadrul cărora activează diverse companii 
inclusiv din domeniul automotive și 
textile, de asemenea ar putea constitui 
un subiect de interes pentru investitorii 
Indieni, s-a remarcat în cadrul întrevederii. 
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Republica Moldova a semnat Acordul de 
liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 
UE poziționându-se ca o zonă favorabilă 
pentru atragerea investițiilor străine și 
stabilirea unor noi parteneriate. 

Aprofundarea relațiilor bilaterale cu India 
ar constitui o oportunitate adițională 
considerabilă pentru atragerea investițiilor 
și promovarea exportului. Parcurile 
Industriale ar putea fi un alt element atractiv 
pentru atragerea investițiilor din India. 

Și potențialul sectorului agricol din 
perspectiva colaborării bilaterale a fost 
abordat în cadrul discuțiilor. Moldova este 
un exportator de mere calitative cu calități 
gustative deosebite ce sunt solicitate 
pe diverse piețe, s-a menționat în cadrul 
întrevederii. 

Piața indiană ar oferi un potențial major 
de creștere a exportului acestor produse. 
La finalul discuțiilor părțile au ținut să 
menționeze necesitatea păstrării unui 
dialog continuu.

Ambasadorul Indiei în RM în discuții cu Secretariatul Consiliului 
Economic de la Chișinău  
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Standardul anti-mită 
trebuie implementat 
în cadrul organelor 
de control și a celor 
emitente de acte 
permisive
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Standardul anti-mită – ISO 37001, urmează 
să fie implementat în cadrul organelor de 
control și celor care emit acte permisive. 
Standardul are scopul de a preveni, 
detecta și a combate eventualele cazuri 
de corupție în cadrul structurilor de stat. 

Conceptul și planul de acțiuni pentru 
implementarea standardului vor 
fi elaborate de un expert în cadrul 
proiectului „Lupta cu corupția prin 
consolidarea integrității în Republica 
Moldova”, implementat de PNUD cu 
sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al 
Norvegiei. 

Această activitate vine în suportul 
Grupului de lucru privind Implementarea 
standardelor anti-mită ISO 37001, creat 
prin decizia Prim-ministrului și este 
monitorizată de Secretariatul Consiliului 
Economic pe lângă Prim-ministru, care 
asigură și secretariatului Grupului de lucru. 

Standardul urmează să fie implementat 
în conformitate cu prevederile Planului 
de Acțiuni ai Guvernului, fiind coordonat 
de Grupul de lucru creat în acest sens. 
Grupul de lucru este prezidat de Secretarul 
general adjunct al Guvernului și asistat de 
Secretariatul Consiliului Economic. 

După implementare, organele vizate vor fi 
certificate pentru corespunderea rigorilor 
standardului anti-mită de către experți 
independenți acreditați, care vor verifica 
ulterior periodic conformarea în vederea 
păstrării valabilității certificatului. 
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Angajatori moldoveni întâmpină probleme în achitarea 
salariilor muncitorilor lor care lucrează pentru ei din altă 
țară, la distanță

În timpul pandemiei COVID-19 în legislația 
Moldovei au fost făcute modificări care 
permit angajatorilor moldoveni să 
semneze contracte la distanță cu salariații 
săi, inclusiv din alte state. Aceste prevederi 
sunt utilizate de industria IT.   Deseori acești 
salariați nu sunt documentați în Republica 
Moldova deoarece nu au intrat pe 
teritoriul țării. Altfel spus: documentarea 
unui strain care urmează să desfășoare o 
activitate de muncă poate fi realizată doar 
dacă acesta urmează să se afle pe teritoriul 
Republicii Moldova. Dacă străinul nu va 
fi documentat, acesta nu va obține IDNP 
(cod fiscal personal). 

Respectiv, la finalul lunii, când angajatorul 
trebuie să transfere salariul angajatului 
său peste hotare, acestuia îi este dificil 
să-i rețină impozitele aferente salariului, 
adică impozitul pe venit, contribuțiile 
de asigurări sociale și contribuțiile 
de asigurări medicale. Asta pentru că 
străinul angajat nu deține acel cod fiscal 
personal (IDNP), iar contribuțiile de 

asigurări sociale și contribuțiile de asigurări 
medicale pot fi plătite de o persoana ce 
deține IDNP, pe când impozitul pe venit e 
posibil să fie reținut de angajator în baza 
seriei și numărului paşaportului salariatului 
respectiv. Astfel angajatorul nu poate să-și 
îndeplinească complet obligația de a reține 
impozitele și contribuțiile salariale, iar 
salariatul străin nu poate achita și beneficia 
de asigurarea socială și medicală. Pe de 
altă parte, statul Republica Moldova nu 
obține în budget potențiale venituri de la 
contracte de muncă la distanță încheiate 
cu străinii aflați în afara țării. Pe 13 mai 
2021 subiectul a ajuns în vizorul Consiliului 
Economic la solicitarea sectorului asociativ 
de business. O primă ședință în acest sens 
a avut loc, în cadrul căreia s-a stabilit că 
subiectul necesită o analiză amănunțită. 
Experții trebuie să găsească o soluție care să 
permită atât achitarea la stat a impozitelor, 
cât și facilitarea accesului specialiștilor 
calificați, pe piața muncii din Moldova, de 
care ducem lipsă acută, inclusiv în domeniul 
IT.

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM 
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Serviciul MPay, accesibil și pentru 
agenții economici
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Două bănci comerciale din Moldova 
Moldincombank si VictoriaBank  și-au 
conectat sistemele lor de internet banking 
pentru persoane juridice la serviciul MPay. 
Astfel, agenții economici pot acum să facă 
orice plăți către stat fără a merge fizic la 
bancă. Până acum companiile nu puteau 
efectua plăți către stat prin MPay, serviciul 
fiind accesibil doar persoanelor fizice. Până 
acum pentru agenții economici acest proces 
de plăți către stat presupunea colectarea pe 
factură a semnăturilor olografe și delegarea 
persoanei responsabile la bancă pentru 
a face plata. Consiliul Economic pe lângă 
prim-ministrul RM promovează punerea în 
aplicare a subiectelor din  Foaia de parcurs 
pentru digitalizarea economiei și promovarea 
comerțului electronic. Una din acțiunile 
documentului ține de facilitarea implementării 
soluțiilor de achitare MPay prin serviciile de 
internet banking pentru persoanele juridice 
și examinarea posibilităților de integrare a 
serviciilor fintech alternative cu MPay. Întru 
promovarea acestui subiect Secretariatul 
Consiliului Economic a organizat un șir de 
consultări între Banca Națională a Moldovei 
și Agenția de E-Guvernare cu asociații de 
business și agenții economici, pe marginea 
acestui subiect. Prin serviciul MPay pot fi 
achitate serviciile publice atât cu cardul 
bancar cât și prin internet banking. 

Unele servicii notariale ar putea fi 
prestate la distanță agenților economici

Astăzi vizita la notar în scopul perfectării unor 
documente, presupune prezentarea unor 
acte, colectarea cărora se face la ghișeele 
instituțiilor de stat. Pentru asta, atât agenții 
economici, cât și persoanele fizice trebuie 
să meargă personal după certificate și 
extrase. Camera Notarială, Agenția Servicii 
Publice, Agenția de Guvernare Electronica și 
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 
Cibernetică s-au reunit pe 29 iunie 2021  cu 
experții Secretariatului Consiliului Economic 
pentru a discuta soluții de digitizare a 
serviciilor notariale în Moldova.  La moment 
Registrul unităților de drept nu permite 
vizualizarea on-line a tuturor informațiilor 
de care au nevoie notarii. Dată fiind situația 
aceștia obligă clienții să obțină extrase pe 
suport de hârtie. Din spusele notarilor, nu pot 
fi vizualizate on-line date despre mărimea 
părților sociale la întreprinderi, a sechestrelor/
interdicțiilor/gajurilor, informația despre 
beneficiarii efectivi. În domeniul cadastral nu 
poate fi obținut în format electronic extrasul 
bunurilor imobile. Participanții la discuții au 
menționat că pentru depășirea acestor situații 
e nevoie ca ASP să poată asigura eliberarea 
unui șir de acte în format electronic. O altă 
provocare ține de arhivarea actelor în format 
electronic. Legea obligă notarii să păstreze 
dosarele, care acum sunt pe suport de hârtie, 
chiar și decenii. Pe marginea subiectelor 
abordate, vor fi elaborate și propuneri pentru 
modificarea legislației, care vor fi discutate cu 
toate părțile interesate. 
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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.

Adresa: MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, 1

Telefon: 022-250-373

E-Mail: consecon@gov.md
Web: http://consecon.gov.md


