
De o astfel de notificare avea 
nevoie orice companie care pre-
lucrează datele cu caracter per-
sonal într-un sistem de evidenţă 
automatizat sau manual. Aces-
te date se referă la informația 
despre consumator, angajat, 
salariul acestuia, date despre 
domiciliu etc. Spectrul de acți-
uni pentru asigurarea protecției 
datelor personale este atât de 
larg, încât antreprenorilor le 
este foarte complicat să se în-
scrie în toate cerințele stabilite 
de Centrul Național pentru Pro-
tecția Datelor cu Caracter Per-
sonal (CNPDCP), iar pentru obți-
nerea statutului de operator de 
date cu caracter personal era 

Excluderea obliga-
tivității notificării în 
calitate de operator de 
date cu caracter
personal   

Pe 11 noiembrie 2021 Parlamentul a adoptat în lectură 
finală primul pachet legislativ pentru digitalizarea econo-
miei. 

Documentul  vine să implementeze o serie de acți-
uni-cheie din „Foaia de parcurs pentru impulsionarea pro-
cesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare 
a comerțului electronic”, elaborată de Consiliul Economic 
pe lângă Prim-ministru, cu suportul partenerilor de dez-
voltare: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvol-
tare, Corporația Financiară Internațională, Agenția Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Internațională, Agenția de Coop-
erare Internațională a Germaniei, Fondul Guvernului Marii 
Britanii pentru Buna Guvernare. 

Prin votarea acestui Pachet legislativ s-a obținut :

Primul pachet legislativ pentru 
digitalizarea economiei a fost 
adoptat

instituită o procedură greoaie 
de autorizare, ce putea lua luni 
intregi. Modificările operate de 
Parlament exclud obligativi-
tatea autorizării în calitate de 
operator de date cu caracter 
personal și instituie o proce-
dură similară celei aplicate în 
spațiul UE, care fără să elimine 
cerința de protecție a datelor, 
ușurează aplicarea legislației. 
O altă modificare legislativă 
esențială în acest domeniu, 
ține de faptul că, cetățenii vor 
putea oferi consimțământul 
său pentru prelucrarea datelor 
personale nu doar în scris sau 
prin aplicarea semnăturii elec-
tronice avansate calificate, ci și 
printr-o varietate de alte mo-
dalități utilizate la nivel europe-
an. Acest lucru va elimina piedi-
cile în dezvoltarea soluțiilor 
TIC și a comerțului electronic 
în interacțiunea la distanță cu 
consumatorul. 
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Subiectul semnării contractelor digitale a apărut în perioada 
pandemică, când relațiile dintre angajat și angajator au suferit 
schimbări, patronii fiind nevoiți să-și trimită personalul acasă și 
să lucreze cu ei la distanță etc. Toate aceste schimbări în relația 
de muncă dintre angajat și angajator presupun și modificări în 
contractul de muncă însă, legislația nu stipula clar că modificarea 
contractelor poate fi făcută la distanță, prin aplicarea semnăturii 
electronice.  Angajatorul era obligat să înștiințeze sub semnătură 
olografă angajatul despre oricare schimbare a relațiilor de muncă, 
prin semnarea olografă a  documentelor în două exemplare. 
Amendamentul votat de deputați oferă posibilității agenților eco-
nomici 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. 

Modificările votate de Parlament vor permite antrepreno-
rilor să-și înregistreze afacerile on-line, să facă on-line 
modificări în actele de constituire a întreprinderii, și să 
lichideze on-line afacerea.  Anterior, pentru  a face modi-
ficări în actele de constituire a afacerii, antreprenorul tre-
buia să se deplaseze fizic la instituțiile statului. În ultimii 
doi ani, însă, din cauza restricțiilor pandemice, mulți antre-
prenori au fost blocați peste hotarele țării sau în carantină, 
iar faptul că nu au putut face la distanță toate modificările 
necesare le-a limitat grav activitatea economică. Astfel, 
modificările legislative vor impune autoritățile să accepte 
înregistrarea și lichidarea la distanță a afacerii și efectuarea 
modificărilor în actele de constituire prin utilizarea semnă-
turii electronice și a documentelor electronice.

Înregistrarea și modificarea on-line în 
actele de constituire a întreprinderii 

Prin modificările legislative operate, Republica Moldova recunoaște 
unilateral semnăturile electronice avansate calificate eliberate în 
spațiul  UE. Această prevedere va permite investitorilor din spați-
ul UE și cetățenilor moldoveni stabiliți în spațiul UE să semneze la 
distanță documente în Republica Moldova și să folosească în țară 
â documente semnate electronic în statele UE, care nu se mai eli-
berează de autorități pe hârtie. 

Acest lucru, potrivit autorilor documentului, va permite valorificar-
ea unui potențial enorm de atragere a investițiilor din spațiu UE în 
Moldova și reduce din constrângerile investitorilor străini ce deja 
operează în RM, precum și va permite diasporei de peste hotare să 
interacționeze la distanță cu autoritățile din țară.  

Semnarea digitală a contractelor 
de muncă  

Recunoașterea unilaterală de către RM a 
semnăturii electronice a UE

Deși agenții economici și persoanele fizice, au dreptul, conform 
Legii privind semnătura electronică și documentul electronic 
(91/2014), să nu mai vină fizic la instituțiile statului pentru a ridi-
ca sau a prezenta documente solicitate pe suport de hârtie, acest 
lucru totuși era blocat de mai multe prevederi legale. Proiectul de 
lege, votat de deputați, prevede clar, obligarea autorităților pub-
lice să utilizeze semnătura electronică și documentul electronic în 
activitatea sa, în paralel cu metoda tradițională - pentru cei ce nu 
sunt gata tehnologic. Refuzul de a oferi servicile publice în format 
digital, acolo unde au fost făcute investițiile necesare se va penal-
iza, conform Codului contravențional. Acceptarea necondiționată 
a  documentelor și semnăturilor electronice este extrem de im-
portantă în contextul provocărilor impuse de pandemie, susțin 
reprezentanții sectorului asociativ. 

Autoritățile vor elibera prioritar 
documente în format electronic

Primul Pachet de digitizare a economiei 
mai permite 

Obținerea semnăturii electronice avansate calificate în consul-
atele RM peste hotare; introducerea procurii electronice în relațiile 
cu autoritățile publice; facilitarea înregistrării la distanță pe porta-
lul achizițiilor publice și ulterior a achizițiilor publice electronice; 
utilizarea documentelor electronice în alte domenii importante 
pentru afaceri, inclusiv în relațiile cu companiile de utilități publice 
(furnizori de gaze naturale, curent electric, apa/canalizare, comu-
nicații, etc.).  
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Astfel, aplicația devine accesibilă pentru toți membrii Con-
siliului Economic și pentru toți antreprenorii din Moldova, 
care o pot descărca și instala de pe Google Play și Apple 
Store. Aplicația deja a fost descărcată pe telefonul mobil 
de mai mulți membrii ai comunității Consiliului Economic, 
dar și de către administratori ai întreprinderilor din Mol-
dova. BizRadar a fost elaborat la inițiativa Secretariatului 
Consiliului Economic și este prima aplicație de acest gen 
în Republica Moldova. Prin intermediul aplicației, membrii 
Consiliului Economic și managerii companiilor private au 
posibilitatea să fie la curent cu cele mai importante noutăți 
privind cadrul de reglementare în domeniul economic, să 
participe la sondaje despre starea lucrurilor la moment și 
provocările în diferite sectoare ale economiei naționale. 

Membrii comunității BizRadar pot veni cu propuneri de 
depășire a acestor probleme, care vor ajunge imediat în 
vizorul Guvernului și Prim-ministrului RM, această sursă 
fiind o cale scurtă și eficientă de interacțiune pentru a con-
tribui și a îmbunătăți deciziile autorităților pe marginea 
diverselor subiecte legate de dezvoltarea unui mediu de 
afaceri favorabil. BizRadar mai oferă și posibilitatea de a da 
apreciere interacțiunii businessului cu instituțiile statului. 
În baza estimărilor oferite, va fi format un scor general al 
instituțiilor pentru a măsura performanța activității aces-
tora și motiva autoritățile statului să-și îmbunătățească 
continuu serviciile, astfel aducând aportul lor la dezvoltar-
ea climatului de afaceri din țară. 

De asemenea, prin intermediul Aplicației,  antreprenorii 
pot, fără a-și dezvălui identitatea, să raporteze și abuzurile 
de putere din partea instituțiilor statului.

Aplicația BizRadar, înregistrată pe 
Google Play și Apple Store, 
disponibilă publicului 

Aplicația comunității de af-
aceri virtuale ”BizRadar” a 
fost înregistrată de Google 
și Apple. 

Pe 29 octombrie 2021 a fost creat 
Consiliul consultativ pentru dig-
italizarea economiei - iConsiliu. 
iConsiliul va fi prezidat de Vicep-
rim-ministrul pentru digitizare, dl 
Iurie Țurcanu și va activa în cad-
rul Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministrul RM, iar Asociația TIC 
va asigura vicepreședinția  iConsili-
ului.  La evenimentul de lansare al 
iConsiliului, Iurie Țurcanu a declarat 
că ”Toate problemele legate de 
digitalizarea antreprenoriatului și a 
economiei vor fi discutate de comun 
cu mediul de afaceri în acest format 
– pe platforma Consiliului Econom-

ic. Obiectivul acestui organ de luc-
ru este de a pune în dezbateri, atât 
subiecte cu efect imediat, precum și 
cele strategice vizând digitalizarea, 
propuse Guvernului pentru exam-
inare”. Primul subiect ce urmează a 
fi promovat în cadrul iConsiliului, va 
fi cel de al doilea pachet legislativ 
de digitalizare a economiei. Acesta 
va conține noi instrumente digitale 
menite să simplifice relațiile G2B, 
B2B și B2C. Reprezentanții comu-
nității partenerilor internaționali de 
dezvoltare și ai sectorului asociativ 
de afaceri, participanți la reuniune, 
au susținut crearea Consiliului con-
sultativ pentru digitalizarea econ-
omiei, exprimându-și speranța că 
această entitate va accelera toate 
procesele legate de promovarea 
digitizării economiei și interacțiunii 
businessului cu autoritățile.

Lansarea Consiliului con-
sultativ pentru digitaliza-
rea economiei – iConsiliu, 
sub egida Viceprim-
ministrului Iurie Turcanu
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Comunitatea de afaceri și au-
toritățile caută soluții care ar veni în 
susținerea producătorilor autohtoni 
în procesul de comercializare a pro-
duselor în rețele de comerț din țară. 
Acest  subiect este pe ordinea de zi, 
atât instituțiilor de resort ale statu-
lui, cât și a antreprenorilor încă din 
2017. Problema e că producătorii 
autohtoni vor să-și vândă produsele 
în rețelele de retail din Moldova, cei 
din urmă manifestând, în unele ca-
zuri, reticență față de aceste solic-
itări, mai ales atunci când vine vorba 
de producătorii mici. Reprezentanții 
magazinelor spun că nu pot accep-
ta produsele autohtone, dacă pro-
ducătorii nu le asigură continuitatea 
aprovizionării cu produse, calitatea 
și cantitatea necesară a acestora. În 
2019 autoritățile par să găsească o 
soluție, făcând modificări în legea 

comerțului interior prin impunerea 
supermarketurilor să  asigure 50% 
din raft cu produse autohtone. Doar 
că această prevedere nu a rezolvat 
situația, unii producători autohtoni, 
în special cei mici plângându-se de 
faptul că produsele lor așa și nu se 
vând în magazine. Așa că, în 2021,  
subiectul a revenit în actualitate, dis-
cutându-se posibile soluții în acest 
sens. Și comunitatea de afaceri și au-
toritățile au venit deja cu câteva pro-
puneri. Majoritatea reprezentanților 
comunității de afaceri solicită 
transpunerea directivei UE 633 priv-
ind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului 
de aprovizionare. Astfel, Ministerul 
Economiei a venit cu soluții, de pre-
luare a celor mai actuale prevederi 
din aceasta directiva pentru a nu 
admite practici neloiale în comerț, 
pe care le-a prezentat în cadrul șed-
inței Consiliului Economic. Preluarea 
prevederilor din Directiva UE au ca 
scop asigurarea unei piețe transpar-
ente și echidistante în primul rând 
în interesul consumatorului, susține 
ministrul Economiei, Sergiu Gaibu. 
În cadrul dezbaterilor organizate la 
Consiliul Economic pe acest subiect 
ministrul agriculturii și industriei ali-
mentare Viorel Gherciu a menționat 
că instituția pe care o conduce se 

Se discută 
posibile soluții 
pentru susținerea 
și protecția 
producătorilor 
autohtoni 

La indicația Prim-ministrului emisă pe 15 de-
cembrie 2021, a fost lansat procesul de iden-
tificare a actelor normative problematice, care 
vor fi ulterior evaluate pentru a îmbunătăți 
calitatea acestora, în scopul reducerii poverii 
nejustificate asupra comunității de afaceri, a 
cetățenilor și reducerii riscurilor de coruptibil-
itate. 

Propuneri de astfel de acte sunt colectate de la 
ministere, dar și de la toți membrii Consiliului 
Economic. Procesul va dura câteva luni și se va 
finaliza cu elaborarea unor amendamente de 
îmbunătățire a actelor normative evaluate.

A fost lansată evaluarea și 
îmbunătățirea calității actelor 
normative identificate ca 
problematice de autorități și 
comunitatea de afaceri

gândește la crearea unor centre comer-
ciale specializate în care să se comer-
cializeze produsele agricole autohtone. 
O altă idee ține de elaborarea unor pro-
grame de stat care să ajute la promo-
varea produselor autohtone inclusiv în 
străinătate. Toate aceste propuneri, dar și 
altele care vor veni în adresa Consiliului 
Economic, urmează să fie discutate, astfel 
în cât să fie găsite soluții optime pentru 
sprijinirea  producătorilor autohtoni.
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Ministerul Economiei intenționează să propună 
Guvernului noi modificări legislative ce țin de pro-
cesele de insolvabilitate a întreprinderilor. Asta 
după ce comunitatea de afaceri din Moldova afec-
tată de consecințele pandemiei au alertat un șir de 
probleme legate de incapacitate de plată și proce-
duri de insolvabilitate. Acest subiect a fost discutat 
pe 14 decembrie 2021 în cadrul Grupului de Lucru 
al Consiliului Economic ”Eliminarea constrângerilor 
în activitatea antreprenorială”. 

Reprezentanții comunității de afaceri au menționat 
că pandemia COVID a schimbat modelul economic 
a multor companii, antreprenorii regândind felul 
în care își construiesc afacerea pentru a păstra ac-
tivele, angajații și clienții. Acest proces, s-a doved-
it a fi foarte anevoios, iar în multe cazuri provocă 
incapacitate de plată pe o durată îndelungată. Iar 
incapacitatea de plată e calea spre insolvabilitate. 

Conceptul a fost prezentat la Consiliul 
Economic pe 17 decembrie 2021.  Prin-
tre direcțiile prioritare ale Programu-
lui se numără îmbunătățirea cadrului 
normativ de reglementare a activității 
întreprinderilor mici și mijlocii și spori-
rea accesului întreprinderilor la  resurse 
financiare. Prin implementarea Pro-
gramului Național pentru Promovarea 
Antreprenoriatului și Creșterea Com-
petitivității pentru următorii 5 ani, se 
mai propune ajutor pentru ÎMM în scop-
ul creării locuri de muncă, stimulării 
antreprenoriatului feminin și investirea 
remitențelor în economia națională. În 
cadrul ședinței, Secretariatul Consiliului 
Economic a prezentat și propuneri de 
reducere a poverii de reglementare dis-
proporționate asupra ÎMM în compara-
ție cu întreprinderile mari. Propunerile, 
identificate de Secretariat, urmare a 
discuțiilor cu comunitatea de afaceri, 
vizează un șir de modificări ale cadrului 
normativ care să favorizeze dezvoltar-
ea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din 
țară. Acest document urmează să fie 
completat și cu alte propuneri din par-
tea comunității de afaceri, a instituțiilor 
donatoare și a instituțiilor de stat. Pro-
punerile respective pe termen scrut 
urmează să fie propuse pentru moni-
torizare și coordonare de către Consiliul 
ÎMM sub forma unei foi de parcurs, iar 

Ministerul Economiei 
solicită antreprenorilor 
să vină cu propuneri de 
modificare a legislației 
privind insolvabilitatea

În cadrul Consiliului con-
sultativ al ÎMM-urilor a fost 
prezentat conceptul Pro-
gramului Național pentru 
Promovarea Antreprenori-
atului și Creșterea Compet-
itivității pentru anii 2022-
2026, precum și propuneri 
de soluții pe termen scurt 
identificate pentru ÎMM-uri 
la moment 

unele vor fi incluse și în Planul de acțiuni 
al Programului Național pentru Promo-
varea Antreprenoriatului și Creșterea 
Competitivității. Programul Național 
pentru Promovarea Antreprenoriatu-
lui și Creșterea Competitivității pentru 
anii 2022-2026 este elaborat cu susține-
rea echipei proiectului UE, care acordă 
suport autorităților în elaborarea docu-
mentului. Reprezentantul Delegației UE 
Gintautas Baranauskas prezent la eveni-
ment a menționat că ”Un sector al ÎMM 
vibrant este esențial pentru o economie 
sănătoasă și competitivă. De asta UE 
acordă asistență RM, care se axează, pre-
ponderant pe susținerea ÎMM. Iar pe timp 
de pandemie acest lucru a devenit și mai 
important.” Prezent la eveniment Minis-
trul Economiei Sergiu Gaibu a mențion-
at că ”Dialogul cu întreprinderile mici și 
mijlocii este un obiectiv fundamental al 
Ministerului Economiei. Vrem ca acest 
Consiliu să devină o platformă funcțion-
ală care să ofere suport și consultanță 
optimă ÎMM, pentru ca vocea acestora 
să fie auzită”. Consiliul consultativ al În-
treprinderilor Mici și Mijlocii activează 
în cadrul Consiliului Economic pe lângă 
prim-ministrul RM și este prezidat de 
Ministrul Economiei, iar vicepreședinte 
este Liliana Busuioc, director executiv a 
Asociației Patronale Alianţa Întreprinder-
ilor Mici şi Mijlocii din Moldova.

În perioadă de criză acest fenomen – incapacitatea de plată, este extrem de peric-
ulos, spun oamenii de afaceri care duce, în primul rând, la închiderea companiei și 
la disponibilizări de personal. Reprezentanții businessului spun că se confruntă cu 
mai multe probleme ce țin de lipsa unui prag minim de la care creditorii să solicite 
inițierea procesului de insolvabilitate, tergiversarea termenelor în cadrul procesului, 
evaluare a bunurilor gajate de către bancă, nerespectarea planului procedurii de re-
structurare etc. 

Prezent la dezbateri Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a îndemnat comunitatea de 
afaceri să vină cu propuneri concrete de modificare a Legii insolvabilității, care vor 
fi examinate și integrate într-un nou proiect de modificare a legii, pentru a face mai 
simplu și mai clar modul de inițiere și de derulare a procesului de insolvabilitate.
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de parteneriat a fost semnat între Direc-
toarea Proiectului ”Tehnologiile Viitoru-
lui”, Doina Nistor și Șeful Secretariatului 
Consiliului Economic pe lângă Prim-min-
istrul RM, Ion Lupan. Brian K. Wittnebel, 
Directorul adjunct al Biroului de creștere 
economică al Agenției Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internațională în Mol-
dova (USAID), prezent la evenimentul de 
semnare a Acordului, a menționat că ” 
USAID este bucuros să-și unească efortu-
rile pentru a sprijini un mediu de afaceri 
propice economiei digitale și comerțu-
lui electronic, care sunt priorități de top 
pentru Guvernul Republicii Moldova și 
comunitatea de afaceri”. La rândul său 
Directoarea Proiectului ”Tehnologiile 
Viitorului”, Doina Nistor și-a exprimat în-
crederea că prin semnarea acestui Acord, 
părțile pot contribui la intensificarea pro-
ceselor de digitalizare în Republica Mol-
dova în diverse sectoare, ce va permite 
crearea de locuri de muncă, va stimula in-
ovarea și accelerarea adoptării comerțu-
lui electronic și a economiei digitale. Ion 
Lupan, Șeful Secretariatului Consiliului 
Economic pe lângă Prim-ministrul RM a 
subliniat în cadrul evenimentului, că teh-
nologiile viitorului, digitizarea proceselor 
economice au devenit extrem de impor-
tante și actuale pentru RM, iar suportul 

Evenimentul a avut loc pe 30 decem-
brie 2021.  Prin semnarea acestui 
Acord, părțile au convenit să-și unifice 
eforturile în promovarea reformel-
or pentru  digitalizarea economiei și 
promovarea comerțului electronic din 
Moldova. Printre principalele subiecte 
din agenda comună de activitate se 
vor număra identificarea și implemen-
tarea soluțiilor pentru subiectele din 
Foaia de parcurs pentru impulsionarea 
procesului de digitizare a economiei 
naționale și dezvoltare a comerțului 
electronic. Documentul a fost elaborat 
de Ministerul Economiei, în comun cu 
Secretariatul Consiliului Economic, în 
baza solicitărilor comunității de afaceri 
din RM. Proiectul ”Tehnologiile Viitor-
ului”, finanțat de USAID și Suedia este 
un catalizator al procesului de mod-
ernizare și inovare în sectoarele teh-
nologia informațiilor și comunicației, 
inginerie, industria ușoară, industriile 
creative și digital media în RM. Acordul 

Un Acord de parteneriat a 
fost semnat între Proiectul 
”Tehnologiile Viitorului” și 
Secretariatul Consiliului 
Economic

și expertiza internațională pe care 
o va putea acorda Proiectul ”Teh-
nologiile Viitorului” pentru realizarea 
obiectivelor promovate de Consiliul 
Economic vor ajuta la promovarea 
reformelor din domeniul digitalizării 
economiei.” 

Facebook: ConsiliulEconomic mail: consecon@gov.md MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, 1

Cca 30% din migranții moldoveni 
stabiliți cu traiul peste hotarele țării, 
economisesc anual cca 800 de mil-
ioane de dolari pe care îi cheltuiesc 
pe bunuri și servicii în țările unde 
se află. Așa arată datele prezen-
tate, pe 3 decembrie 2021 în cadrul 
ședinței Consiliului Economic pe 
lângă prim-ministrul RM de Dumi-
tru Vicol, expert în piețe financiare, 
stabilit cu traiul la Londra. Dumit-
ru Vicol susține că, către anul 2025 
economiile migranților moldoveni 
vor crește semnificativ, iar Guvernul 
de la Chișinău ar trebui să se gân-
dească la metode și instrumente 
care ar permite valorificarea acestor 
bani pentru economia națională. 
Problema e că la momentul actual 
nu există date care să arate care do-
menii economice pot atrage aceste 

Moldova ratează anual 
cel puțin 800 de mil USD 
economii ale migranților

resurse financiare sau de ce fel de 
ajustări ale legislației naționale e 
nevoie pentru atragerea acestor 
investiții. Astfel, în cadrul întrunirii 
Consiliului Economic a fost lansată 
activitatea de pilotare în Republica 
Moldova a metodologiei inovatoare 
pentru măsurarea impactului eco-
nomic al diasporei dincolo de re-
mitențe. Metodologia va ajuta, atât 
Guvernul, cât și sectorul privat să 
înțeleagă în ce domenii din econo-
mia Moldovei ar mai putea investi 
migranții pe termen lung. Membrii 
Consiliului Economic urmează să 
livreze informațiile necesare în pro-
cesul elaborării metodologiei inova-
toare pentru măsurarea impactului 
economic al diasporei dincolo de 
remitențe. Rezultatele acestui exer-
cițiu, precum și propunerile de val-
orificare a investițiilor diasporei vor 
fi comunicate la începutul anului 
2022.


