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Premierul Natalia Gavrilița a 
avut pe 2 Septembrie 2021 
o întrevedere cu liderii gru-
purilor de lucru a Consiliului 
Economic pe lângă Prim-
ministru, în cadrul căreia 
au fost discutate mai multe 
proiecte de inițiativă pentru 
eliminarea constrângerilor în 
activitatea antreprenorială și 
susținerea întreprinderilor în 
perioada pandemică. Potriv-
it premierului, Guvernul va 
susține inițiativele cu impact, 
care să acorde suport me-
diului economic și societății 
în general, se arată într-un 
comunicat al Guvernului. 
„Guvernul lucrează acum la 
elaborarea unui șir de acțiuni 
pentru susținerea econo-
miei, menținerea locurilor de 
muncă și protecția socială 
a cetățenilor. Vom veni cu 

Guvernul examinează 
o serie de acțiuni de 
suport pentru econo-
mie și cetățeni în peri-
oada pandemică

aplicarea prevederilor legisla-
tive.  Inițiative economice au fost 
prezentate și în scopul facilitării 
comerțului transfrontalier, în 
conformitate cu Acordul DCFTA. 
De asemenea, participanții au 
examinat mai multe opțiuni priv-
ind promovarea inovației tehno-
logice în diverse sectoare ale 
economiei, precum asigurarea în 
format electronic a unui set min-
im de documente fără necesi-
tatea prezentării fizice la ridi-
carea actului. În acest context, 
s-a convenit organizarea unei 
ședințe de lucru cu autoritățile 
implicate pentru coordonarea 
acțiunilor necesare.

inițiative pentru subvenționarea 
timpului redus de muncă pen-
tru salariați și creșterea accesului 
la capital de lucru pentru com-
panii.”, a menționat în cadrul 
discuțiilor Natalia Gavrilița. 
Șefii celor 7 grupuri de lucru au 
prezentat propuneri pe domeni-
ile lor de competență. Astfel, s-a 
vorbit despre modificări legisla-
tive ce țin de digitalizarea econ-
omiei, armonizarea legislației 
naționale la cea europeană priv-
ind datele cu caracter personal, 
îmbunătățirea cadrului legal în 
domeniul concurenței. Totodată, 
a fost propusă reconceptualiza-
rea funcției organelor de con-
trol, cu accent pe prevenire și 
consultanța antreprenorilor în 
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pe promovarea subiectelor din 
Foaia de parcurs  pentru impul-
sionarea procesului de digitizare 
a economiei naționale și dezvol-
tare a comerțului electronic. În 
acest context oficialii au discutat 
posibilitatea creării unui instru-
ment consultativ care ar impul-
siona promovarea și adoptarea 
subiectelor legate de digitizarea 
economiei, abordate de comu-
nitatea de afaceri și instituțiile 
donatoare, care susțin digitaliza-
rea relațiilor G2B, dar și alte pro-
cese economice și sociale. În 
aceiași ordine de idei, experții 
Secretariatului Consiliului Eco-
nomic au menționat că primul 
pachet de digitizare este gata 
pentru a fi promovat în Parla-
ment, experții fiind concentrați 
acum pe cel de al doilea pachet 
legislativ. Scopul acestor docu-

mente constă în modificarea 
unor prevederi legale care să 
permită comunității de afaceri 
din Moldova să interacționeze la 
distanță cu un șir de instituții de 
stat. În cadrul ședinței părțile au 
discutat și Planul de activitate al 
Guvernului pentru următorii 4 
ani, care este în proces de elabo-
rare. Reprezentanții Executivului 
au menționat că multe subiecte 
din Foaia de parcurs, și subiecte 
din Planul Operațional al CE se 
regăsesc și în documentul Guver-
nului. Astfel, pentru  promovarea 
mai eficientă a subiectelor de pe 
ordinea de zi a Consiliului Eco-
nomic, un șir din ele vor putea 
fi incluse în Planul de activitate 
al Guvernului, au menționat 
participanții la întrevedere.

mediului de afaceri. În cadrul 
discuțiilor purtate oficialii au 
fost informați despre mersul 
implementării subiectelor din 
agenda Consiliului Economic și 
provocările care stau în găsirea 
soluțiilor pentru subiectele aler-
tate de comunitatea de afaceri 
din Moldova. Astfel, experții Sec-
retariatului Consiliului Economic 
au informat membrii Guvernului 
că la moment un accent sporit 
în cadrul platformei CE este pus 

Agenda Consiliului Economic, discutată cu Vicepre-
mierul pe digitalizare și Ministrul Economiei

Viceprim-ministrul pen-
tru digitalizare Iurie 
Țurcanu și Ministrul 
Economiei Sergiu Gaibu 

au avut pe 12 august 2021 o între-
vedere de lucru cu experții Sec-
retariatului Consiliului Econom-
ic pe lângă Prim-ministrul RM 
privind agenda de digitalizare 
a economiei și îmbunătățirii 



În cadrul evenimentului, 
desfășurat pe 23 septembrie 
2021, experții Secretariatului 
Consiliului Economic au prezen-
tat agenda activităților asupra 
cărora își concertează eforturile 
platforma. O prioritate, potrivit 
Șefului Secretariatului Consili-
ului Economic, Ion Lupan este 
elaborarea și promovarea Foii 
de parcurs pentru impulsion-
area procesului de digitizare a 
economiei naționale și dezvol-
tare a comerțului electronic. 
Documentul, dezvoltat cu im-
plicarea Ministerului Econo-
miei, se referă la 4 comparti-

Secretariatul Consiliului 
Economic a participat 
la lucrările Moldova ICT 
Summit

mente majore: interacțiunea la 
distanță și dezvoltarea servici-
ilor electronice pentru business; 
dezvoltarea comerțului elec-
tronic și a plăților electronice; 
îmbunătățirea procedurilor va-
male pentru exporturile online 
și stimularea serviciilor poștale 
și de curierat și atragerea plat-
formelor internaționale de 
e-comerț pe teritoriul Republicii 
Moldova. Documentul asigură 
și promovarea în planurile de 
activitate a Guvernului  a unor 
noi abordări privind moderniza-
rea interacțiunii businessului cu 
autoritățile și cu cetățenii, Con-
siliul Economic contribuind la 
cristalizarea unei noi Viziuni de 
Transformare Digitală a Repub-
licii Moldova. Ediția din acest an 
a Moldova ICT Summit 2021 a fost 
dedicată transformării digitale. 

Participanții au discutat cele mai 
recente tendințe, oportunități 
și soluții IT care pot fi utilizate 
pentru dezvoltarea afacerilor și 
a economiei în general, precum 
și pentru îmbunătățirea calității 
serviciilor publice. Evenimen-
tul a fost organizat de Asociația 
Companiilor IT, în parteneriat cu 
Agenția de Investiții a Repub-
licii Moldova, Agenția de Coop-
erare Internațională a Germ-
aniei GIZ Moldova și cu sprijinul 
proiectului Tekwill, finanțat de 
Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID) și Guver-
nul Suediei.
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namental de lucru  privind im-
plementarea standardului anti-
mită. Implementarea acestui 
Standard trebuie să simplifice 
interacțiunea businessului cu 
instituțiile de control ale statului. 
Adică aceste organe vor trebui 
să respecte cu strictețe regulile 
de desfășurare a controalelor la 
întreprinderi, și în procesul de 
emitere a actelor permisive. 
Iar asta însemnând reducerea 
drastică a posibilităților de dare 
și luare de mită, ceea ce va duce 
la reducerea costurilor pe care 
le suportă agenții economici și 
cetățenii atunci când ajung să 
interacționeze cu instituțiile stat-
ului.

trol riscurile, și prevenirea even-
tualelor incidente de integri-
tate. În suportul implementării 
acestui standard în cele 40 de 
instituții cu funcții de control 
și emitente de acte permisive, 
au fost elaborate un concept și 
un plan de acțiuni cu suportul 
proiectului PNUD la solicitarea 
Secretariatului Consiliului Eco-
nomic, care exercită și funcțiile 
Secretariatului Grupului guver-

Șefii și funcționarii mai multor instituții de stat au 
fost instruiți cum trebuie implementat sistemul de 
management anti-mită

de conducere, personal tehnic 
și potențiali auditori interni în 
acest domeniu. Standardul ISO 
37001 presupune identificarea și 
managementul riscurilor de mi-
tuire într-o instituție, în vederea 
diminuării acestora, adică iden-
tificarea și realizarea acțiunilor și 
măsurilor care ar ține sub  con-

de utilizare”. Cursurile au avut 
loc între 20 și 24 septembrie. 
În cadrul instruirilor, care s-au 
desfășurat cu susținerea  proiect-
ului  „Lupta cu corupția prin con-
solidarea integrității în Repub-
lica Moldova” implementat de 
PNUD Moldova cu suportul fi-
nanciar al Ministerului Afacerilor 
Externe al Norvegiei, au fost in-
struite trei tipuri de funcționarii 
din cadrul instituțiilor – persoane 

Instruirile, la care au participat 
peste 240 reprezentanți ai or-
ganelor de control și emitente 
de acte permisive, au loc în 

contextul deciziei Prim-ministru-
lui cu privire la implementarea 
Standardului internațional ISO 
37001:2017 „Sisteme de manage-
ment anti-mită. Cerințe cu ghid 
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Experți din diasporă vor fi implicați în activitatea Con-
siliului Economic pe lângă Prim-ministru

sul de elaborare a Studiul de impact al pandemiei 
COVID-19 asupra sectoarelor economice și Matricea 
de politici pentru redresarea economică. În acest 
context s-a menționat deschiderea Secretariatului 
Consiliului Economic în crearea unui cadru de co-
laborare cu BRD. În special, se dorește elaborarea 
unei liste cu experți din diasporă la care Secretaria-
tul ar putea apela pentru servicii de consultanță la 
necesitate. În replică directorul Biroului Relații cu 
Diaspora Nadejda Zubco a mulțumit Secretariatu-
lui Consiliului Economic pentru inițiativă, sublini-
ind interesul BRD pentru propunerea lansată. 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministrul RM în comun cu Biroul Relații 
cu Diaspora vor elabora o listă cu experți din 
diasporă din diferite domenii care să poată 

fi implicați, la necesitate, în procesul de expertizare 
a mai multor reforme promovate de Consiliu. La 
această înțelegere s-a ajuns în cadrul lucrărilor ce-
lui de al 9-lea Congres al Diasporei, desfășurate în-
tre 20-23 august 2021. Prezent la eveniment Șeful 
Secretariatului Consiliului Economic, Ion Lupan a 
menționat conlucrarea Consiliului din anul trecut 
cu reprezentantul diasporei în Marea Britanie, ex-
pertul în piețe financiare Dumitru Vicol în proce-

Pe 9 septembrie 2021 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvol-
tare a lansat o resursă online www.ghidulafacerii.ebrd.md cu îndrumări 
juridice și de afaceri pentru a sprijini microîntreprinderile, întreprinder-
ile mici și mijlocii pentru a-și intensifica răspunsul la noile provocări în 
urma pandemiei Covid-19. Pagina web conține, de asemenea, o secțiune 
separată pentru Moldova, care oferă îndrumări juridice și financiare 
specifice fiecărei țări în limba locală, elaborată cu sprijinul financiar 
din partea guvernului Regatului Unit prin intermediul Fondului pentru 
Bună Guvernare. Pentru a elabora îndrumările pentru întreprinderile 
moldovenești, echipa BERD a lucrat îndeaproape cu Secretariatul Con-
siliului Economic de pe lângă Prim-ministru și Organizația pentru Dez-
voltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru a crea sinergii, 
precum și împreună cu alte asociații și organizații de locale de afaceri.

Noua platformă online pentru micile întreprin-
deri, cu îndrumări juridice și de afaceri
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Politici de abilitare economică a femeilor vor fi pro-
puse autorităților pentru examinare

femeilor din Republica Moldova. Subiectele vor fi 
colectate de la comunitatea de afaceri din țară, 
organizații donatoare și instituții de stat. Despre 
lansarea elaborării Foii de parcurs s-a anunțat în 
cadrul unui atelier de lucru organizat pe platfor-
ma Consiliului Economic pe 2 iulie 2021. În cadrul 
evenimentului, expertele UN Women Moldova au 
prezentat analiza structurii intervențiilor Guvernu-
lui în perioada pandemică asupra sectorului privat. 
Analiza a arătat că un șir din intervențiile statului 
pot fi revăzute așa încât acestea să asigure abili-
tarea economică a femeilor și incluziunea socială. 
Expertele UN Women Moldova  au făcut și o analiză 
a subiectelor din agenda Consiliului Economic dar 
și Matricei cu politici de reabilitare a sectoarelor 
economice afectate de pandemia COVID-19. Cerc-
etarea a arătat că un șir de măsuri din Matrice pot 
fi reajustate astfel încât acestea să răspundă obiec-

tivului de abilitare economică a femeilor. În baza 
acestei evaluări, Foaia de parcurs pentru abilitarea 
economică a femeilor va aborda următoarele do-
menii: promovarea antreprenoriatului feminin și 
asigurarea accesului egal la resurse; educația și 
dezvoltarea competențelor; îmbunătățirea accesu-
lui la piața muncii și angajarea sectorului privat și 
public în implementarea principiilor de abilitare a 
femeilor. Piedicile care stau în promovarea acestor 
domenii vor fi alertate de cei 118 membri și mem-
bre ai Consiliului Economic, care vor putea partici-
pa la un sondaj prin care se vor colecta toate  opini-
ile în acest sens. Acestea vor fi înglobate în Foaia de 
parcurs care urmează să fie dezbătută pe platfor-
ma Consiliului Economic. Ulterior documentul va fi 
propus spre aprobare Guvernului sau ministerelor 
de resort. Potrivit datelor UN Women, prezentate 
în cadrul atelierului de lucru, doar o treime din 
toate afacerile din Republica Moldova sunt con-
duse de femei, iar în peste 90% din cazuri femeile 
gestionează doar întreprinderi micro, și  rareori  
dețin  afaceri  de  dimensiuni mijlocii și mari – 1,3%.

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul 
RM în colaborare cu UN Women Moldova și 
cu susținerea financiară a Suediei va elabo-
ra un set de politici de abilitare economică 

a femeilor care vor fi propuse autorităților pentru 
examinare. Propunerile de politici se vor conține 
în Foia de parcurs pentru abilitarea economică a 



Page  6   |   Info Bulletin

CONTATAȚI-NE: 
Address: MD-2033, mun. Chisinau, Piata Marii  Adunari Nationale, 1
Phone: +373 22-250-373
E-Mail: consecon@gov.md 
Web: http://consecon.gov.md

lui uman în domeniul ingineriei 
și creșterea atractivității econo-
miei moldovenești. Suplimentar, 
au fost discutate oportunitățile 
de modernizare și digitalizare 
a activităților micilor furnizori 
din Moldova, pentru conec-
tarea acestora cu marii inves-
titori străini care necesită mai 
multe componente și servicii 
în producere, care la moment 
sunt importate. În acest sens, 
ar trebui de dezvoltat soluții 
informaționale și suport de im-
plementare a acestora, împreună 
cu sisteme de management al 
calității, în cadrul întreprinder-
ilor moldovenești. Inițiativele 
propuse ar permite crearea mai 
multor locuri de muncă înalt 

etare și dezvoltare. Se explorează 
soluțiile pentru facilitarea creării 
unei platforme de cercetare și 
dezvoltare în domeniul indus-
trial. Mai mulți investitori străini 
ar fi interesați să aducă și să 
atragă ingineri pentru a lansa 
astfel de activități în Moldova. 
Astfel de investiții ar avea efect 
de lanț în dezvoltarea capitalu-

Secretariatul Consili-
ului Economic pe lângă 
Prim-ministru s-a întâl-
nit pe 24 august 2021 cu 

reprezentanții administrației Zo-
nei Economice Libere Bălți. Marin 
Ciobanu, administratorul ZEL a 
prezentat mai multe oportunități 
de atragere a investițiilor străine 
în domeniul industrial și de cerc-

Cresc oportunitățile de atragere a investițiilor 
industriale

calificate și creșterea producției 
autohtone cu valoare adăugată 
înaltă. Secretariatul Consiliului 
Economic a explicat activitățile 
de dezvoltare economică pe 
care le gestionează și a mani-
festat interes în identificarea 
oportunităților de colaborare cu 
ZEL Bălți în vederea amplificării 
activității investiționale și 
colaborării pentru implemen-
tarea promptă a proiectelor 
investiționale de anvergură în 
Moldova.


