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”Tehnologia avansată nu se distinge de magie” 

Arthur C. Clarke  
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Introducere

a fost un an în care pandemia COVID-19 și variantele2021
sale Delta, Omicron și Flurona au continuat să facă ravagii. Către finele anului 2021 cu SarsCov2 
s-au infectat peste 440 de mii de oameni în Moldova. Efectele pandemiei le-au resimțit, atât 
oamenii de rând, cât și agenții economici. Cel mai mult au avut de suferi antreprenorii din 
sectoarele HORECA, turism receptor și agricultură. Anul 2021 mai este marcat și de schimbări 
politice. Este ales un nou Parlament care instituie și un nou Guvern. 

Consiliul Economic pe parcursul anului și-a continuat misiunea de a asigura comunicarea 
eficientă dintre comunitatea de afaceri și Guvern, pe parcursul tuturor celor trei Guverne 
care au activat în 2021. Secretariatul Consiliului a atras expertiza internațională în elaborarea 
propunerilor de reforme necesare pentru susținerea afacerilor în Moldova. 

Au fost promovate subiecte din Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de 
digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. Secretariatul Consiliului 
Economic, în perioada crizei gazelor, care s-a produs în Moldova la finele anului 2021 a 
elaborat câteva analize cu privire la impactul asupra sectoarelor economice a creșterii prețului 
la gaze naturale. 

Tot în 2021 a fost elaborată Foaia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor, a fost 
creat Consiliul consultativ pentru digitalizarea economiei – iConsiliu și reanimată activitatea 
Consiliului Consultativ al ÎMM-urilor.
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9MESAJUL 
Prim-ministrului RM 
Anul 2021 s-a dovedit a fi unul cu multe provocări, care 
s-au ținut lanț, dar care ne-au făcut mai puternici și mai 
rezistenți la perturbările sociale și economice. În 2021 am 
trecut prin cel de al patrulea val al pandemiei  provocate 
de virusul SarsCov2.

În 2021 Moldova a ales un nou Parlament, care a instituit 
un nou Guvern de la care cetățenii, oamenii de afaceri, 
investitorii așteaptă abordări noi în interacțiunea statului 
cu ei. Iar, la final de an am trecut printr-o criză energetică, 
care trebuia administrată rapid și ferm. 

În toată această perioadă dificilă, Consiliului Economic i-a 
revenit misiunea de a păstra o comunicare eficientă din-
tre comunitatea de afaceri cu instituțiile statului, care și 
ele treceau, și mai trec, printr-o perioadă de transformare.  
Am găsit în Consiliul Economic un partener puternic al 
Guvernului în procesul de promovare a unor reforme noi, 
pe care comunitatea de afaceri le aștepta ani la rând.  
 
Mă bucur că am reușit, într-un timp record, în comun cu 
Parlamentul, să aprobăm Pachetul I privind Digitalizarea 
economiei. Dar, vrem, și putem mai mult. În anul 2022, 
împreună cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Mol-
dova, Consiliul Economic, comunitatea de afaceri și insti-
tuțiile statului, vom lucra asupra reformelor și acțiunilor 
importante pentru a fortifica reziliența economiei moldove-
nești față de șocurile existente și potențiale, inclusiv cele 

Natalia GAVRILIȚA, 
Prim-ministrul RM

ce țin de conflictul militar din regiune, creând capacități 
pentru sectoarele economice de a se adapta la noile reali-
tăți și reducând costurile lor de afaceri. Guvernul, pe care 
am onoarea să-l conduc, vede în comunitatea de afaceri 
din Moldova un aliat al statului cu care să putem contribui 
la creșterea bunăstării populației, redresarea economică 
și atragerea investițiilor. Anume din aceste considerente, 
am relansat activitatea Consiliului Consultativ al IMM din 
cadrul Consiliului Economic, am instituit o nouă funcție de 
viceprim-ministru pentru digitalizare și am creat iConsiliul. 

Vrem, prin intermediul acestor entități să atragem cât mai 
multă expertiză națională și internațională în tot ce ține de 
promovarea reformelor utile comunității de afaceri. Vrem 
să implicăm, și mai activ, diaspora în activitățile Consiliului 
pentru a putea valorifica contribuția compatrioților noștri 
în dezvoltarea economiei Republicii Moldova, dincolo de 
remitențe. 

Știu, că pe lingă subiecte legate de digitalizarea econo-
miei, dezvoltarea IMM, dezvoltarea sectoarelor economice 
pe timp de pandemie, aici mă refer la Matricea COVID ela-
borată de Secretariatul Consiliului Economic în comun cu 
partenerii de dezvoltare, Consiliul Economic are în agenda 
sa de lucru și alte subiecte importante de promovat, pe 
care Guvernul este gata să le analizeze. 

Vreau să mulțumesc Consiliului Economic, tuturor 
membrilor săi, asociațiilor de afaceri, instituțiilor 
statului, comunității de cercetare și instituțiilor 
internaționale, partenerii de dezvoltare ai  
Republicii Moldova, pentru efortul și munca depuse 
în anul 2021. Sunt convinsă, că în 2022 vom pune 
în discuții multe subiecte utile și foarte așteptate de 
întreaga comunitate de afaceri din Moldova, pentru 
care vom căuta în comun soluții.
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MESAJUL 
Donatorilor 

În cel de-al doilea an al pandemiei, în timp ce 
guvernele și întreprinderile adoptau schimbările digitale 
la scară largă, Secretariatul Consiliului Economic pe 
lângă Prim-ministrul Republicii Moldova s-a concentrat 
și el pe intensificarea digitalizării, cu scopul de sprijinire 
a întreprinderilor și a investitorilor stimulând astfel 
sectorul de comerț electronic. 
 
O foaie de parcurs privind digitalizarea economică 
a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova în 
iulie 2020, iar anul trecut BERD a dat un nou impuls 
implementării foii de parcurs prin numirea unui  
expert în digitalizare în cadrul Secretariatului Consiliului 
Economic.  
 
Ca parte a propriei sale transformări digitale, 
Secretariatul a lansat Aplicația Comunității de Afaceri 
Virtuale, o platformă online pentru a asigura un dialog 
în timp real între autorități și întreprinderi cu privire la 
provocările legate de climatul investițional și reformele 
economice care sprijină mediul de afaceri.  
 
În 2022, așteptăm cu nerăbdare dezvoltarea în 
continuare a unui sector înfloritor de comerț electronic 
în Moldova și, de asemenea, am dori să vedem o 
comunicare digitală mai intensă - și mai eficientă - între 
sectorul public și cel privat, inclusiv prin digitalizarea în 
continuare a serviciilor publice utilizate de întreprinderi.

Consiliul Economic reprezintă o punte de legătură 
esențială între Guvern și sectorul privat.  Dacă este 
utilizată corect și în timp util, această punte permite o 
mai bună comunicare bidirecțională și, prin urmare, o mai 
bună elaborare a politicilor.   
O mai bună elaborare a politicilor promovează 
oportunitățile economice, creșterea și prosperitatea.  
Este un cerc virtuos. În timp ce analizăm activitatea 
Consiliului Economic în 2021 și privim înainte spre 2022, 
aș dori să atrag atenția asupra unui domeniu de elaborare 
a politicilor care a fost mult îmbunătățit prin utilizarea 
judicioasă a acestei punți dintre Guvern și sectorul privat.  
Lucrând împreună, Guvernul și Consiliul Economic au 
produs primul pachet legislativ pentru digitalizarea 
economiei moldovenești.  
Încredințat în acest sens de către membrii săi și cu un 
sprijin covârșitor din partea Guvernului, Premierului 
Natalia Gavrilița, Consiliul Economic a fost cel care 
a elaborat efectiv proiectul adoptat ulterior de către 
Parlament în luna noiembrie.   
Digitalizarea are loc în întreaga lume de mai mulți ani, dar 
restricțiile și provocările impuse de pandemia din martie 2020 
au exacerbat brusc necesitatea ca economiile să accelereze 
procesul de digitalizare.   
Datorită disponibilității Consiliului Economic de a interveni 
și de a ajuta, Guvernul moldovean a reușit să răspundă 
rapid la această provocare. Colaborarea privind pachetul 
de digitalizare este un exemplu excelent al activității de zi 
cu zi desfășurate de Consiliul Economic.   
Puntea de legătură dintre Guvern și sectorul privat pe 
care o oferă Consiliul Economic este solidă și potrivită 
pentru acest scop.   
Într-un mediu în care expertiza și capitalul uman 
sunt la mare preț, această punte este o parte vitală a 
infrastructurii de elaborare a politicilor economice din 
Republica Moldova.  
Sper că atât sectorul privat, cât și Guvernul vor continua 
să beneficieze de ea în anul care urmează.

Angela Sax, 
Șefa Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare în Republica Moldova

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

Suedia continuă să susțină Consiliul Economic ca 
parte a angajamentului nostru de a ajuta Guvernul 
și comunitatea de afaceri din Moldova să profite pe 
deplin de oportunitățile comerciale și de integrarea pe 
piața europeană. 

 
Printre realizările de anul 2021 care ar putea fi 
explorate în continuare de către Consiliu se numără 
aprobarea Foii de parcurs pentru digitalizarea 
economiei naționale și dezvoltarea comerțului 
electronic. Ne așteptăm ca aceasta să aducă inițiative 
interesante și noi oportunități pentru comunitatea de 
afaceri din Moldova. 
 
 Un alt flux de lucru cheie de pe agenda Consiliului 
este contribuția la elaborarea și promovarea Foii de 
parcurs privind abilitarea economică a femeilor. 

ES. Katarina Fried, 
Ambasadorul Regatului Suedia în  
Republica Moldova

Reziliența și coerența au definit Consiliul Economic 
în 2021, pentru eforturile sale de a crea o punte 
de comunicare între sectorul privat și cel public. 
Indiferent de restricțiile pandemiei, de schimbările 
guvernamentale,  
de condițiile economice tumultoase,  
Consiliul a insistat să facă auzită vocea comunității 
de afaceri. Este indubitabil faptul că comunitatea de 
afaceri este, de multe ori,  
o sursă de soluții eficiente și pragmatice pentru 
problemele cu care se confruntă societatea din 
Republica Moldova.  
 
Propunerile sale, în special cele de facilitare a 
implementării instrumentelor digitale în țară, s-au 
transformat în reforme importante, eliminând 
constrângerile de reglementare pentru practic toate 
sectoarele, și au potențialul de a accelera redresarea 
și lansarea de noi servicii în domeniul bancar, 
comerț electronic, procesarea datelor etc., stimulând 
competitivitatea întreprinderilor și accesul cetățenilor 
la produse mai bune.  
Este o dovadă că dialogul public-privat poate 
motiva guvernele să răspundă mai rapid la nevoile 
întreprinderilor și să producă rezultate de care va 
beneficia întreaga societate.  
Așteptăm cu nerăbdare alte inițiative transformate în 
povești de succes!

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

ACEASTA ARE POTENȚIALUL 
DE A FACILITA INTEGRAREA 

EGALITĂȚII DE GEN ȘI 
INCLUZIUNII SOCIALE 
ÎN TOATE INIȚIATIVELE 
DE PERSPECTIVĂ ALE 

CONSILIULUI ECONOMIC 
ȘI DE A CONTRIBUI LA 

REFORME EFICIENTE PRIN 
PROMOVAREA PRINCIPIILOR 
DE ABILITARE ECONOMICĂ A 

FEMEILOR.
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13MISIUNEA 
CONSILIULUI ECONOMIC
pe lângă Prim-ministrul RM constă în promovarea unei comunicări 
eficiente a businessului cu statul astfel încât vocea sectorului 
asociativ să fie auzită în procesul elaborării reformelor pro-
business.

Grupurile de Lucru ale Consiliului Economic

În cadrul Grupurilor de lucru problemele cu care se confruntă comunitatea de 
afaceri nu doar se dezbat. Participanții la discuții vin și cu potențiale soluții. 

Acestea sunt analizate în comun cu autoritățile publice și ajustate în așa fel, în cât 
toate părțile interesate să fie de acord cu soluțiile propuse. La elaborarea aces-
tor soluții participă, atât experți naționali, cât și internaționali. Așa în anul 2021 
Secretariatul Consiliului Economic a atras în procesul de expertizare a mai mul-
tor proiecte normative reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Printre aces-
tea: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Proiectul „Consilie-
rea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către 
GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției, Programul 
USAID Reforme Structurale în Moldova și Corporația Financiară Internațională. 

1
„Eliminarea constrângerilor 

în activitatea 
antreprenorială”

Președinta grupului 
MILA MALAIRĂU, 

directoarea executivă 
a Camerei de Comerț 

Americane  
în Moldova.

GRUPUL  
DE LUCRU

2
„Facilitarea  

Comerțului Transfrontalier”

Președinta grupului 
MARIANA RUFA, directoare 

executivă a Asociației 
Businessului European  

în Moldova.

GRUPUL  
DE LUCRU

7
„Consiliul  

Consultativ  
pentru ÎMM”

Președintele Grupului  
Ministrul Economiei, 

Vicepreședinte – Liliana 
Busuioc, director executiv a 

Asociației Patronale Alianţa 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

din Moldova.

GRUPUL  
DE LUCRU

3
„Stimularea și  

menținerea  
investițiilor private”

Președinta grupului 
ANA GROZA, directoare 

executivă a Asociației 
Investitorilor Străini  

în RM.

GRUPUL  
DE LUCRU

8
„Consiliul consultativ pentru 

digitalizarea economiei – 
iConsiliu” 

 
Președintele Grupului  

Iurie Țurcanu,  Viceprim-
ministrul pe digitizare. 

Vicepreședinte: Marina 
Bzovîi, director executiv al 

Asociației Companiilor TIC 
din Moldova.

GRUPUL  
DE LUCRU

4
„Rеduсеrеa  

oсupării informalе  
și a fеnomеnului 

,,salariilor în pliс”

Președintele grupului 
VLADISLAV CAMINSCHI, 

director executiv al 
Confederaţiei Naţionale a 

Patronatului din RM.

GRUPUL  
DE LUCRU

5
,,Îmbunătățirea  

poziției Moldovei în  
clasamentele economice  

internaționale” 
 

Președintele grupului 
DAN NUȚIU, Președintele 

executiv al Asociației 
Investitorilor din România 

în RM.

GRUPUL  
DE LUCRU

6
“Dezvoltarea  

pieței muncii” 
 

Președintele grupului 
SERGIU HAREA, 

președintele  
Camerei de Comerț  

și Industrie a  
Republicii Moldova.

GRUPUL  
DE LUCRU

Un rol activ în elaborarea și promovarea 
soluțiilor pentru problemele de sistem 
discutate la Consiliu, l-au jucat în 2021 
instituțiile statului membre ale Consiliu-
lui Economic și, desigur, comunitatea 
de afaceri reprezentată prin Asociațiile 
de business. 

În anul 2021 Consiliul Economic a 
numărat 122 de membri dintre care 56 
de asociații de business, 8 reprezentanți 
ai comunității de cercetare, 11 repre-
zentanți ai organizațiilor internaționale 
active în domeniul reformelor mediului 
de afaceri și 47 de reprezentanți ai auto-
rităților și instituțiilor publice.

SECRETARIATUL 
CONSILIULUI ECONOMIC

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. Secretariatul, constituit din 9 experți, este responsabil de asigurarea 
și coordonarea activității Consiliului Economic.

Organizarea ședințelor Grupurilor de Lucru, colectarea și sistematizarea opiniilor 
membrilor platformei vis-a-vis de un subiect, coordonarea soluțiilor depistate în cadrul 
Consiliului Economic cu autoritățile statului, monitorizarea punerii în aplicare a reformelor 
promovate cu susținerea și expertiza Consiliului Economic – toate sunt asigurate de 
Secretariatul Consiliului Economic.

Discutarea subiectelor ajunse în vizorul Consiliului Economic are loc în cadrul celor  
8 Grupuri de lucru ale platformei: 
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Digitizarea
Economiei

REZULTATE 
CHEIE ALE 
ANULUI 2021 

Pe 11 noiembrie 2021 
Parlamentul a adoptat în lectură 
finală primul Pachet legislativ pentru 
digitalizarea economiei. 
 
Documentul  vine să implementeze o serie de acțiuni-
cheie din „Foaia de parcurs pentru impulsionarea 
procesului de digitalizare a economiei naționale și 
dezvoltare a comerțului electronic”, elaborată de Consiliul 
Economic pe lângă Prim-ministru, cu suportul partenerilor 
de dezvoltare: Banca Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională, 
Corporația Financiară Internațională, Agenția Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Internațională, Agenția de 
Cooperare Internațională a Germaniei, Fondul Guvernului 
Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Prin votarea primului pachet legislativ pentru digitalizarea 
economiei s-a obținut :

DUMITRU ALAIBA,  
Președintele Comisiei Parlamentare 
Economie, Buget și Finanțe.

Digitizarea proceselor economice în 
Republica Moldova, din păcate, întârzie 

extrem de mult. Consecințele pandemiei însă 
ne-au făcut să accelerăm pe acest segment. 
Într-un timp scurt, în cea de a două jumătate 

a  anului 2021 s-a reușit promovarea în 
Parlament a unor subiecte demult așteptate 
de comunitatea de afaceri, care dacă erau 
promovate mulți ani în urmă, puteau ajuta 

unele afaceri să navigheze mai ușor aceste 
valuri pandemice. Cred sincer că în 2022, 
cu implicarea tuturor membrilor Consiliului 
Economic, vom reuși să promovăm și alte 

idei curajoase privind digitizarea proceselor 
economice care să ajute la facilitarea 

comunicării la distanță dintre oamenii de 
afaceri și instituțiile statului.  

Unele idei vor fi poate chiar revoluționare - 
pentru Moldova revoluționare, nu și pentru 

alte state cu o economie avansată care deja 
au pus în aplicare toate aceste idei – dar 

atât de necesare Moldovei pentru a avansa 
economic și a capta atenția mai mare a 

investitorilor străini.
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17EXCLUDEREA 
OBLIGATIVITĂȚII 
NOTIFICĂRII 
ÎN CALITATE 
DE OPERATOR 
DE DATE CU 
CARACTER 
PERSONAL 

De o astfel de notificare avea nevoie orice 
companie care prelucrează datele cu carac-
ter personal într-un sistem de evidenţă auto-
matizat sau manual. Aceste date se referă la 
informația despre consumatori, angajați, alte 
persoane fizice. 

Spectrul de acțiuni pentru asigurarea protec-
ției datelor personale este atât de larg, încât 
antreprenorilor le era foarte complicat să se 
înscrie în toate cerințele stabilite de Centrul 
Național pentru Protecția Datelor cu Carac-
ter Personal, iar pentru obținerea statutului 
de operator de date cu caracter personal era 
instituită o procedură greoaie de autorizare, 
ce putea lua mai multe luni. 

Modificările operate de Parlament exclud 
obligativitatea autorizării în calitate de ope-
rator de date cu caracter personal și instituie 
o procedură 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 prelu-
crarea datelor personale nu doar în scris sau 
prin aplicarea semnăturii electronice avan-
sate calificate, ci și printr-o varietate de alte 
modalități utilizate la nivel european. 

Acest lucru va elimina piedicile în dezvolta-
rea soluțiilor TIC și a comerțului electronic în 
interacțiunea la distanță cu consumatorul.

Subiectul semnării contractelor digitale a apărut în peri-
oada pandemică, când relațiile dintre angajat și angajator 
au suferit schimbări, patronii fiind nevoiți să-și trimită per-
sonalul 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 elec-
tronice. Angajatorul era obligat să înștiințeze sub semnă-
tură olografă angajatul despre oricare schimbare a relații-
lor de muncă, prin semnarea olografă a  documentelor în  
două exemplare. Amendamentul votat de deputați oferă 
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. 

SEMNAREA 
ELECTRONICĂ  
A CONTRACTELOR 
DE MUNCĂ

Modificările votate de Parlament vor permite antrepre-
norilor la distanță, fără prezența fizică, să-și înregistreze 
afacerile, să modifice actele de constituire și să închidă 
afacerea. Anterior, pentru  a face modificări în actele de 
constituire a afacerii, antreprenorul trebuia să se depla-
seze fizic la instituțiile statului, și nu o singură dată. În ulti-
mii doi ani, însă, din cauza restricțiilor pandemice, mulți 
antreprenori 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 econo-
mică. 

Astfel, modificările legislative vor impune autoritățile să 
accepte înregistrarea și lichidarea la distanță a afacerii și 
efectuarea modificărilor în actele de constituire prin utiliza-
rea semnăturii electronice și a documentelor electronice.

ÎNREGISTRAREA                             
ÎNTREPRINDERILOR  
LA DISTANȚĂ 

CAROLINA BUGAIAN,  
Director General Moldcell

ALINA MALBAS-ROTARU,   
Manager național de resurse umane și 
recrutare, Compania Tehnosoft 

DORIAN DORONCEANU,    
Șef serviciu juridic, compania Simpals 
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RECUNOAȘTEREA  
UNILATERALĂ 
DE CĂTRE RM 
A SEMNĂTURII 
ELECTRONICE A UE

Prin modificările legislative operate, Republica Moldova recu-
noaște unilateral semnăturile electronice avansate calificate eli-
berate în spațiul  UE. 

Această prevedere va permite investitorilor din spațiul UE și 
cetățenilor moldoveni stabiliți în spațiul UE să semneze la dis-
tanță documente pentru a fi folosite în Republica Moldova și 
să folosească în țară documente semnate electronic în statele 
UE, care nu se mai eliberează de autorități pe hârtie. Acest 
lucru, potrivit autorilor modificărilor, va permite valorificarea 
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.

ALTE AMENDAMENTE 
LEGISLATIVE PROMOVATE PRIN 

PRIMUL PACHET  
DE DIGITIZARE A ECONOMIEI:

Obținerea semnăturii electronice avansate calificate în consulatele RM peste hotare; intro-
ducerea procurii electronice în relațiile cu autoritățile publice; facilitarea înregistrării la dis-
tanță pe portalul 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, 
comunicații, etc.).  

AUTORITĂȚILE VOR 
ELIBERA DOCUMENTE 
PRIORITAR  
ÎN FORMAT 
ELECTRONIC

Deși agenții economici și persoanele fizice au dreptul, con-
form Legii privind semnătura electronică și documentul elec-
tronic, să nu mai vină fizic la instituțiile statului pentru a ridica 
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 
publice să utilizeze semnătura electronică și documentul elec-
tronic în activitatea sa, în paralel cu metoda tradițională - pen-
tru cei ce nu sunt gata tehnologic. 

Refuzul de a oferi serviciile publice în format electronic, de 
către autoritățile care au posibilitatea de a genera și semna 
documente electronice, se va penaliza, conform Codului con-
travențional. Acceptarea necondiționată a  documentelor și 
semnăturilor electronice este extrem de importantă în contex-
tul provocărilor impuse de pandemie. 

PETRU HAHEU, 
Centre Director Compania Amdaris 
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Pe 29 octombrie 2021 a fost creat iConsiliul – Consiliul con-
sultativ pentru digitalizarea economiei. Această entitate 
este  prezidată de viceprim-ministrul pe digitizare Iurie Țur-
canu și activează în cadrul Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministru, iar Asociația TIC asigură vicepreședinția  
iConsiliului. 

”Toate problemele legate de digitalizarea antreprenoriatului 
și a economiei vor fi discutate de comun cu mediul de afa-
ceri în acest format – pe platforma Consiliului Economic. 
Obiectivul acestui organ de lucru este de a pune în dezba-
teri, atât subiecte cu efect imediat, precum și cele strate-
gice vizând digitalizarea, propuse Guvernului pentru exa-
minare. Un subiect important ce va fi promovat în cadrul 
iConsiliului, va fi cel de al doilea și al treilea pachet legislativ 
de digitalizare a economiei. 

Acestea prevăd modificări legislative în domeniul notarial și 
al comerțului electronic. iConsiliul se va reuni periodic pe 
platforma Consiliul Economic, subiectele pentru dezbateri și 
propunerile identificate urmând a fi dezvoltate cu implicarea 
membrilor platformei și invitarea tuturor părților interesate.”

LANSAREA 
CONSILIULUI 
CONSULTATIV  
PENTRU 
DIGITALIZAREA 
ECONOMIEI – 
iCONSILIU, SUB 
PREȘEDINȚIA 
VICEPRIM-
MINISTRULUI   
PENTRU DIGITALIZARE

Trei bănci comerciale din Moldova, Moldincombank, Mol-
dovaAgroindBank si VictoriaBank,  și-au conectat siste-
mele lor de internet banking pentru persoane juridice la 
serviciul MPay. Astfel, agenții economici deja pot efectua 
plăți pentru serviciile de stat fără a merge fizic la bancă. 
Anterior companiile nu puteau efectua plăți către stat prin 
MPay, serviciul fiind accesibil doar persoanelor fizice. 

Consiliul Economic promovează punerea în aplicare a 
subiectelor din  Foaia de parcurs pentru digitalizarea eco-
nomiei și promovarea comerțului electronic, una din acți-
unile documentului fiind facilitarea implementării soluțiilor 
de achitare MPay prin serviciile de internet banking pen-
tru persoanele juridice și examinarea posibilităților de inte-
grare a serviciilor fintech alternative cu MPay. 

Prin serviciul MPay pot fi achitate majoritatea serviciilor 
publice, precum obținerea actelor permisive, extraselor, 
documentelor de la instituțiile publice. Serviciul MPay este 
disponibil din anul 2013.

SERVICIUL MPAY, 
ACCESIBIL ȘI 

PENTRU AGENȚII 
ECONOMICI

IURIE ȚURCANU,    
Viceprim-ministrul pe digitizare 
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Asistență în 
digitalizarea 
serviciilor  
pentru 
business  

Cu suportul BERD Camera 
de Comerț și Industrie a RM 

va digitaliza Carnete ATA

Secretariatul Consiliului Economic a sprijinit Serviciul Vamal al Republicii Moldova în 
dezvoltarea proiectului "Republica Moldova: Sprijin pentru Serviciul Vamal în facilita-
rea comerțului electronic transfrontalier prin digitalizarea prelucrării înainte de sosire 
a trimiterilor poștale și expres".
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25SPRIJIN PENTRU SERVICIUL 
VAMAL ÎN FACILITAREA 
COMERȚULUI ELECTRONIC 
TRANSFRONTALIER

Secretariatul Consiliului Economic cu suportul BERD și 
Corporația Financiară Internațională a sprijinit Serviciul 
Vamal al Republicii Moldova în dezvoltarea proiectului 
"Republica Moldova: Sprijin pentru Serviciul Vamal în facili-
tarea comerțului electronic transfrontalier prin digitalizarea 
prelucrării înainte de sosire a trimiterilor poștale și expres". 

Acest proiect permite extinderea Sistemului automatizat 
pentru date vamale al UNCTAD (ASYCUDA World) - un sis-
tem integrat de gestionare vamală pentru operațiunile de 

SPRIJIN ACORDAT 
SERVICIULUI VAMAL 
ÎN IMPLEMENTAREA 
EMITERII ELECTRONICE A 
CERTIFICATELOR DE ORIGINE 
PREFERENȚIALĂ

Secretariatul Consiliului Economic cu suportul BERD și Corporația Financiară Internațio-
nală a acordat  sprijin Serviciului Vamal al Republicii Moldova  în elaborarea proiectului 
"Republica Moldova: Sprijin pentru Serviciul Vamal în implementarea eliberării electro-
nice a certificatelor de origine preferențială", care va extinde sistemul UNCTAD ASYCUDA 
World utilizat în prezent de Serviciul Vamal. Secretariatul Consiliului Economic a identificat 
finanțarea necesară de la partenerii de dezvoltare pentru implementarea acestui proiect. 

La 1 iulie 2021, contractul a fost aprobat și semnat de părțile contractante. Trebuie men-
ționat faptul că extinderea actualului sistem ASYCUDA pentru a permite digitalizarea altor 
procese vamale - inclusiv emiterea electronică a certificatelor de origine preferențială - 
reprezintă o prioritate pentru Serviciul Vamal, în special în lumina provocărilor pe care le 
impune Covid-19 pentru comerțul internațional.

În 2022 Secretariatul Consiliului Economic va continua să monitorizeze punerea în apli-
care a proiectelor și va interveni, dacă este necesar.

CAMERA DE COMERȚ 
ȘI INDUSTRIE A RM VA 

DIGITALIZA CARNETE ATA

Pe 4 februarie 2021 a fost lansat proiectul destinat digi-
talizării procesului de eliberare a Carnetelor ATA de către 
Camera de Comerț și Industrie a RM. Proiectul finanțat de 
Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare este 
destinat consolidării capacităților Camerei de Comerț și 
Industrie a RM ca instituție emitentă și garantă a Carnete-
lor ATA – document recunoscut drept instrument de facili-
tare a comerțului internațional.  

În cadrul proiectului, pe platforma Camerei de Comerț și 
Industrie a RM www.client.chamber.md va fi dezvoltat un 
modul nou care va permite agenților economici și persoa-
nelor fizice să depună cereri pentru eliberarea Carnete-
lor ATA online, iar specialiștii CCI vor perfecta Carnetul în 
baza documentelor transmise în format electronic. Modu-
lul nou va permite reducerea timpului şi a costurilor afe-
rente emiterii Carnetului. Totodată, crearea modulului este 
o precondiție pentru implementarea sistemului de Carnete 

electronice (e-ATA), care este la etapa de pilotare de către 
Camera de Comerț Internațională și Organizația Mondi-
ală a Vămilor. e-ATA prevede substituirea carnetelor pe 
suport de hârtie cu cele electronice care vor fi accesibile 
autorităților vamale din orice stat. Secretariatul Consiliului 
Economic susținut de BERD și Corporația Financiară Inter-
națională a contribuit la identificarea asistenței tehnice, a 
facilitat elaborarea conceptului de proiect și va acorda 
suport pe parcursul implementării acestuia. 

Carnetul ATA este un document vamal internațional, eli-
berat de CCI, în baza căruia mărfurile aflate în regim de 
export temporar și tranzit circulă liber, conform unei pro-
ceduri vamale simplificate. Carnetul ATA este solicitat cel 
mai des de companiile şi persoanele care participă la târ-
guri şi expoziţii, profesionişti din diferite domenii, ce pot 
circula liber cu echipamentul său profesional. 

comerț internațional și de transport. Sistemul utilizează 
aplicații software avansate care permit administrațiilor 
vamale și comunității comerciale să respecte standardele 
internaționale în ceea ce privește procedurile legate de 
import, export și tranzit. Secretariatul Consiliului Economic 
a identificat finanțarea necesară din partea partenerilor de 
dezvoltare pentru punerea în aplicare a proiectului.

La 1 iulie 2021, contractul a fost aprobat și semnat 
de părțile contractante. 
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Asistență  
pentru  
întreprinderile 
mici și mijlocii

În anul 2021 pe platforma Consiliului Economic Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat 
pagina https://ghidulafacerii.ebrd.md. Urmare a acestui 
eveniment Consiliul Economic a găzduit un șir de webi-
nare pentru ÎMM de supraviețuire și continuitate, prin care 
se oferea asistență juridică și consiliere în afaceri dintr-o 
perspectivă practică. În cadrul seminarelor online au fost 
puse accente pe modul în care trebuie gestionate eficient 
afacerile, atât din punct de vedere juridic, cât și comercial. 

Comunitatea de afaceri a avut posibilitatea să afle 
punctele cheie pentru construirea și consolidarea for-
ței de muncă cu succes și ce probleme trebuie luate în 

CONSILIERE JURIDICĂ DE URGENŢĂ 
PENTRU IMM-URI

considerare atunci când au loc schimbări de personal în 
cadrul afacerii. De asemenea au fost discutate punctele 
cheie pentru restructurarea și transformarea sustenabilă 
a afacerii și depășirea dificultăților financiare cu care se 
poate confrunta afacerea. 

Seminarele s-au desfășurat în parteneriat cu Fondul pen-
tru Bună Guvernare al Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Ministerul Economiei, Consiliul Econo-
mic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova, Organi-
zația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii, Inspectoratul de Stat al Muncii, BAA “Gladei și 
Partenerii” și BDC Creative. 
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În a doua jumătate a anului 2021, odată cu instituirea 
Guvernului Gavrilița a fost relansat și Consiliului consulta-
tiv al Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Președinția Consiliu-
lui este deținută de ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, iar 
vice-președintă pe Liliana Busuioc, directoare executivă a 
Asociației Patronale Alianţa Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
din Moldova. 

Chiar la prima ședință a Consiliului  s-a  discutat concep-
tul Programului Național pentru Promovarea Antrepre-
noriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-
2026 și propunerile Secretariatului Consiliului Economic 
de reducere a poverii de reglementare disproporționate 
asupra ÎMM în comparație cu întreprinderile mari. Propu-
nerile, identificate de Secretariat urmare a discuțiilor cu 
comunitatea de afaceri, vizează un șir de modificări ale 
cadrului normativ care să favorizeze dezvoltarea Întreprin-
derilor Mici și Mijlocii din țară.  

RELANSAREA CONSILIULUI CONSULTATIV  
AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 

”Dialogul cu întreprinderile mici și mijlocii este un obiectiv 
fundamental al Ministerului Economiei. 

Vrem ca acest Consiliu să devină o platformă funcțională 
care să ofere suport și consultanță optimă ÎMM, pentru ca 
vocea acestora să fie auzită. Misiunea Consiliului va con-
sta în analiza competitivităţii dezvoltării sectorului între-
prinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea competenţelor şi 
spiritului antreprenorial, precum şi înaintarea recoman-
dărilor de îmbunătăţire a mediului de dezvoltare a între-
prinderilor mici şi mijlocii. Consiliul constituie o platformă 
pentru dezbaterea situaţiei sectorului întreprinderilor mici 
şi mijlocii şi politicilor de susţinere a acestuia. 

Iar având în vedere că membrii Consiliului sunt reprezen-
tanţi ai sectorului public, privat și ai sectorului asociativ 
această analiză va fi una calitativă.” Sergiu Gaibu Minis-
trul Economiei.

SUBIECTE DIN STUDIUL DE IMPACT 
AL PANDEMIEI COVID-19 INCLUSE ÎN 

PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI 

În a doua jumătate a anului 2021, la solicitarea Prim-mi-
nistrului RM, Secretariatul Consiliul Economic a actualizat 
Studiul de impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoa-
relor economice și a elaborat un set măsuri de asistență 
potențială din partea statului. În toamna anului 2021 Comi-
sia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a luat 
în considerare informația actualizată din Studiul în pro-
cesul de elaborare și aprobare a măsurilor  de sănătate 
publică  în scopul limitării răspândirii infecției COVID-19, 
în special cele ce au ținut de limitările activităților econo-
mice, inclusiv în domeniul HORECA. 

Acest domeniu, potrivit datelor Studiului s-a numărat 
printre cele mai afectate ramuri economice din Moldova. 
Astfel, argumentele din Studiului de impact al pandemiei 
COVID-19 au permis echilibrarea măsurilor restrictive 
impuse de stat pentru un șir de domenii economice. Tot-
odată unele propuneri din documentul revizuit sau regăsit  

în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022. Multe 
din aceste subiecte vin în susținerea  ÎMM din țară. Prin-
tre acestea simplificarea regimului fiscal pentru IMM-uri, 
modificarea legii privind atragerea investițiilor străine în 
producția de filme,   acțiuni de digitalizare, îmbunătățirea 
cadrului normativ legat de reglementarea muncii la dis-
tanță, dezvoltarea cadrului normativ pentru subvențio-
narea șomajului tehnic în cazuri excepționale, stimularea 
dezvoltării antreprenoriatului verde și dezvoltarea progra-
mului "a doua șansă" pentru antreprenori. 

Alte acțiuni incluse în Plan țin de adoptarea Codului Urba-
nismului și Construcțiilor, îmbunătățirea cadrului normativ 
actual legat de procedurile de construcție, identificarea 
soluțiilor pentru îngrijirea copiilor, eliminarea "taxei de lux", 
elaborarea normelor pentru subprodusele de origine ani-
mală care nu sunt destinate consumului uman și dezvolta-
rea platformei industriale multifuncționale.

Pandemia COVID-19 a lovit 
dur în toată comunitatea de 
afaceri din Moldova. Mai mult 
însă în întreprinderile mici 
și mijlocii. Antreprenorii din 
această categorie, care dese-
ori nu își permit un statut de 
membru în cadrul vreunei aso-
ciații de afaceri, au simțit în 
perioada pandemică o lipsă 
și mai acută de  comunicare 
cu autoritățile, concentrate pe 
asigurarea rezilienței sistemu-
lui de sănătate și menținerea 
activității tuturor domeniilor 
socio-economice. Pentru a 
le permite antreprenorilor să 
beneficieze de o comunicare 
directă cu autoritățile statului 
Secretariatul Consiliului Eco-
nomic a venit cu propunerea 
de a crea  o Comunitate de 
Afaceri Virtuală. Așa a părut 
aplicaț ia BizRadar.  Prin  apli-
cația  descărcată    în  telefonul

APLICAȚIA MOBILĂ  
BIZRADAR 

Virtual Business Community APP

mobil, conducătorii companiilor pot participa la sondaje tematice, 
propuse de Secretariatul Consiliului Economic, despre starea de 
lucruri în diferite sectoare, provocările principale și propuneri de 
depășire a acestora, astfel oferind informația importantă pentru 
deciziile luate de Guvern. O altă funcționalitate importantă este 
aprecierea oferită de business cu privire la eficiența interacțiunii 
cu instituțiile statului. În baza aprecierilor va fi format un scor gene-
ral 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 interme-
diul acestei aplicații,  pot, în mod anonim, să raporteze și abuzu-
rile din partea instituțiilor statului, ca spre exemplu cazurile când 
organele de control decid stoparea activității întreprinderii neavând 
suficient 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. 
Rolul principal al aplicației este de a impune  o responsabilizare a 
instituțiilor statului de a face reforme și îmbunătățiri eficiente, cu un 
impact care să fie resimțit 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 comu-
nicarea și conlucrarea cu comunitatea de afaceri. În cazul în care 
acestea nu vor fi depășite, problema va fi adusă în vizorul Prim-mi-
nistrului cu recomandări de soluționare a acesteia.
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Alte
acțiuni
realizate

INSTRUIRI PRIVIND 
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI 
DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ 

Instruirile, la care au participat reprezentanți ai organelor de control și emitente de acte per-
misive, pe 27 septembrie 2021, au avut loc în contextul deciziei Prim-ministrului cu privire la 
implementarea Standardului internațional ISO 37001:2017 „Sisteme de management anti-
mită. Cerințe cu ghid de utilizare”. Cursurile au avut loc între 20 și 24 septembrie. 

În cadrul instruirilor, care s-au desfășurat cu susținerea  proiectului  „Lupta cu corupția prin 
consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de PNUD Moldova cu suportul 
financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, au fost instruite trei tipuri de funcți-
onari din cadrul instituțiilor – persoane de conducere, personal tehnic și potențiali auditori 
interni în acest domeniu. 

Standardul ISO 37001 presupune identificarea și managementul riscurilor de mituire într-o 
instituție, în vederea diminuării acestora, adică identificarea și realizarea acțiunilor și măsu-
rilor care ar ține sub  control riscurile, și prevenirea eventualelor incidente de integritate. În 
suportul implementării acestui standard în cele 40 de instituții cu funcții de control și emi-
tente de acte permisive, au fost elaborate un concept și un plan de acțiuni cu suportul pro-
iectului PNUD la solicitarea Secretariatului Consiliului Economic.

Operatorii de telefonie mobilă s-au confruntat cu  accesul 
restricționat sau limitat la infrastructura publică în vederea 
instalării echipamentelor de comunicații electronice. Acest 
lucru contravenea prevederilor Legii privind accesul la pro-
prietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețe-
lelor publice de comunicații electronice, care are ca scop 
îmbunătățirea penetrării serviciilor electronice și mobile 
în întreaga țară. În cadrul discuțiilor, pe care operatorii de 
telefonie mobilă le-au purtat pe platforma Consiliului Eco-
nomic cu reprezentanții autorităților vizate, s-a menționat 
că operatorii trebuie să negocieze fiecare locație cu propri-
etarii și administratorii clădirilor. 

ACCESUL LA INFRASTRUCTURĂ  

În același timp, ministerele si-au arătat deschiderea în inter-
medierea discuțiilor dintre operatorii de telefonie mobilă 
și administratorii/proprietarii obiectelor de infrastructură 
acolo unde întâmpinau dificultăți. Pentru a depăși pe viitor 
aceste situații Secretariatul Consiliului Economic cu supor-
tul Corporației Financiare Internaționale a asigurat comuni-
carea dintre toate părțile interesate în vederea armonizării 
legislației în acest domeniul. Un proiect de lege în acest 
sens este deja elaborat cu suportul Băncii Mondiale și 
EU4Digital,  urmând a fi supus consultărilor publice.   

Conceptul și Planul de acțiuni ar faci-
lita  implementarea standardului în cadrul 
celor 40 de instituții de control și emitente 
de acte permisive. Secretariatul Consiliu-
lui Economic va continua promovarea și 
monitorizarea procesului de implementare 
a Standardului anti-mită.
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Producătorii moldoveni de înghețată, care întrunesc toate 
cerințele de calitate ale Uniunii Europene, exportă acest 
produs, inclusiv, în țările continentului african. Potrivit pro-
ducătorilor, aceștia suportă costuri exagerate în procesul 
de transportare a înghețatei către țara de destinație deoa-
rece înghețata din Moldova nu are permisiunea de tranzita 
teritoriul UE. Acest subiect a ajuns în vizorul Consiliului 
Economic în noiembrie 2018 la solicitarea Asociaţiei Naţio-
nale a Producătorilor de Lapte şi Produse Lactate "LAPTE". 
Secretariatul Consiliului Economic a solicitat Guvernu-
lui includerea în planul de Acțiuni pentru anii 2019-2020 
a subiectului privind continuarea negocierilor cu Comisia 

Europeană privind tranzitul prin UE a produselor compuse 
din RM. Pe parcursul a doi ani Secretariatul Consiliului 
Economic cu suportul Corporației Financiare Internațio-
nale a monitorizat și a intervenit atunci când a fost nece-
sar în asigurarea discuțiilor dinte comunitatea de afaceri și 
autoritățile statului în vederea promovării acestui subiect.  
În aprilie 2021, Comisia Europeană a publicat Regulamen-
tul Comisiei Europene, care permite tranzitul înghețatei din 
Republica Moldova pe teritoriul Uniunii Europene, pentru 
a ajunge la consumatorii de pe continentul african și din 
țările din Orientul Mijlociu.

În ciuda faptului că importatorii se înregistrează în TRA-
CES și prezintă o serie de documente pentru toate tipu-
rile de produse, controalele la frontieră 100% pentru toate 
tipurile de produse, efectuate de către ANSA fără a aplica 
o metodologie bazată pe criterii de risc, generează costuri 
nejustificate pentru companii. 

În acest sens, Secretariatul CE, cu suportul Corporației 
Financiare Internaționale și a asociațiilor de afaceri, a venit 
cu o inițiativă de modificare a Hotărârii Guvernului  privind 
Regulamentul cu privire la controlul la frontieră al Agenției 
Naționale pentru Siguranța Alimentelor, prin introducerea 
mecanismului de evaluare în funcție de risc. Prin urmare, 
în perioada următoare, SCE se va concentra pe promova-
rea proiectului în strânsă colaborare cu principalele părți 
interesate. 

CONTROLUL LA  
FRONTIERĂ ALE 

AGENȚIEI NAȚIONALE 
PENTRU SIGURANȚA  

ALIMENTELOR 

ÎNGHEȚATA MOLDOVENEASCĂ VA 
PUTEA TRANZITA UE 

Secretariatul Consiliului Economic cu suportul BERD și 
Corporația Financiară Internațională a acordat susținere 
Agenției de Investiții din Moldova  în elaborarea propune-
rilor unor proiecte. Primul proiect ”Diplomație economică 
și consolidare” are ca scop instruirea și acreditarea per-
sonalului Agenției și a ministerelor în domeniul diploma-
ției economice. Scopul acestor acțiuni este de a eficientiza 
procesul de promovare a imaginii RM și atragerea investi-
țiilor. Următorul proiect este ”Sprijinirea Agenției Investiți-
ilor  în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor sec-
toriale pentru a contribui la reducerea vulnerabilității țării 
la șocurile externe și la creșterea portofoliului de produse 
de export. Acest proiect presupune acordarea sprijinului 
angajaților Agenției de Investiții în vederea extinderii ariei 
de informare despre potențialul de investiții la nivel global 

și accesul la instrumentul de informații privind Investițiile 
Străine Directe. Al treilea proiect ”Consolidarea capacită-
ților” are în vizor asigurarea unui sprijin pentru exportatorii 
moldoveni în ceea ce ține de împachetarea și comerciali-
zarea produselor potențialilor investitori din UE. Secretari-
atul Consiliului Economic în comun cu Banca Europeană  
pentru Reconstrucție și Dezvoltare a  identificat finanțarea 
necesară pentru implementarea acestor proiecte. Unele 
proiectele au fost deja aprobate de către partenerii de dez-
voltare, iar părțile contractante au lansat implementarea 
acestora. Secretariatul Consiliului Economic va monitoriza 
progresele înregistrate și va interveni, dacă este necesar, 
pentru a atenua riscurile potențiale, asigurând un dialog 
constructiv cu toate părțile interesate relevante.  

 
SPRIJIN PENTRU CONSOLIDAREA                      

CAPACITĂȚILOR  AGENȚIEI DE INVESTIȚII                                
A REPUBLICII MOLDOVA 
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Mențiunea a fost făcută în cadrul lucrărilor Atelierului regi-
onal 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 organizat de proiectul USAID  pentru dez-
voltare economică, guvernarea și dezvoltarea afacerilor 
(EDGE) în cooperare cu proiectul UE – BMZ privind sus-
ținerea integrării regionale implementat de GIZ și progra-
mul IFC de facilitare a comerțului. În cadrul evenimentului, 
reprezentanții Consiliului Economic pe lângă prim-minis-
trul RM, care exercită și funcția de Comitet Național pen-
tru Facilitarea Comerțului, și reprezentantul Serviciului 
Vamal au trecut în revistă evoluțiile acțiunilor privind faci-
litarea comerțului în Moldova. 

În special, s-a menționat despre statutul reforme-
lor și conformitatea Moldovei la prevederile acordu-
lui OMC de facilitare a comerțului, identificarea dome-
niile în care țara noastră are performanțe dar și unde 
este necesară o atenție sporită din partea autorităților.  
În cadrul acestui eveniment s-a subliniat faptul că Repu-
blica Moldova se numără printre primele state din lume 
care a creat Comitetul Național pentru Facilitarea Comer-
țului. Acest lucru vorbește despre importanța pe care o 
acordă țara subiectului de facilitare a comerțului, s-a mai 
declarat la eveniment.

Iar în urma unei evaluări efectuate de proiectul EDGE 
a conformării cerințelor acordului cu privire la crearea 
Comitetelor de Facilitare Comerțului, s-a constat că Mol-
dova reprezintă un exemplu bun de implementare și func-
ționare a mecanismului de coordonare a procesului de 
facilitare a comerțului. 

COMITETUL  
NAȚIONAL  

PENTRU  
FACILITAREA 

COMERȚULUI 
DIN MOLDOVA, 

UN EXEMPLU DE 
FUNCȚIONARE 

REUȘITĂ ÎN  
REGIUNE 
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36 CONSILIUL ECONOMIC 
ÎN CIFRE 

Ședințe 
plenare ale 
Consiliului 
Economic

1

Vizitatori ai       
consecon.gov.md 

23000

Urmăritori 
pe rețele de 
socializare

11500

Membri ai 
Consiliului 
Economic

122

Ședințe ale 
Grupurilor de 

lucru și tehnice 
ale Consiliului 

Economic

133

Participanți  
la ședințe

 1477

Articole în 
presă

 88
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RĂSPUNSUL LA 
PANDEMIA  
COVID-19 - 
TRANZIȚIA  
DE LA URGENȚĂ LA  
REDRESARE ȘI 
CREȘTERE 

PLANUL DE 
LUCRU 
PENTRU 2022 

Virusul SarsCov-2 devine parte din viața umanității. Societatea învață 
să trăiască cu acest virus întreprinzând măsuri de protecție împotriva 
infectării cu COVID-19 prin dobândirea imunității colective, fie prin vac-
cinare, fie prin infectarea cu acest virus. Economiile lumii încep să-și 
adapteze activitatea la noua realitate. Guvernele se gândesc la noi 
abordări în adoptarea acțiunilor care ar permite tranziția de la starea de 
urgență la redresare și creștere economică. 

Planul de Activitate al Consiliului Economic pentru următorii ani pre-
vede un șir de acțiuni în acest sens. Primul grup de acțiuni se vor axa 
pe regândirea abordărilor anumitor acțiuni de redresare economică a 
unor domenii grav afectate de pandemie. Scopul acestor acțiuni e să 
ajute Guvernul să se concentreze asupra tranziției economiei către un 
viitor mai verde, mai incluziv, mai digital și mai rezistent.  Printre acțiu-
nile din acest grup se numără:

 
CREȘTERE REZILIENTĂ 

– SĂNĂTATEA 
POPULAȚIEI  

Actualul proces de contractare a serviciilor medicale are 
loc cu omiterea prevederilor unor acte legislative impor-
tante care stipulează obligațiile autorităților publice de a 
asigura transparența procesului. 

Pentru a remedia această situație, se propune elabo-
rarea și aprobarea unei Hotărâri de Guvern care ar asi-
gura accesul pacienților la serviciile medicale prestate de 
instituțiile medicale selectate printr-un mecanism trans-
parent și echitabil.

 
Un acces mai bun la  

asistență medicală - crearea  
unui mecanism transparent  

de contractare a  
serviciilor medicale

Înregistrarea prețurilor de producător pentru medicamente 
se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind 
metoda de aprobare și înregistrare a prețurilor de produ-
cător pentru medicamente.Există provocări care afectează 
acest proces, cum ar fi: mecanismele neconforme de cal-
culare a prețului de producător pentru medicamente și 
lipsa unui regulament separat privind prețurile de producă-
tor pentru medicamentele fabricate pe piața internă.

 
Medicamente mai  

ieftine - înregistrarea echitabilă 
 a prețurilor de producător  

pentru medicamente

În Moldova, deși primul proiect al strategiei de e-sănă-
tate a fost elaborat în 2013, acesta nu a fost aprobat din 
diverse motive. În același timp, în țară există o serie de sis-
teme informaționale în domeniul sănătății dezvoltate sepa-
rat, dar de-a lungul anilor nu a fost asigurată interoperabi-
litatea și reziliența acestora. Noua strategie de e-sănătate 
din Moldova reprezintă o oportunitate de a concentra prio-
ritățile de acțiune, investițiile și implicarea donatorilor. 

 
Strategia națională  

de e-sănătate

1
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Pandemia i-a făcut pe angajatori să caute modalități alter-
native de a-și păstra personalul, ținând cont de închiderile 
de întreprinderi și de restricțiile impuse de stat. În 2020, 
Codul Muncii a fost modificat, permițând angajarea la dis-
tanță. În practică, din cauza prevederilor legale limitate, 
această posibilitate a ridicat multe probleme pe care Con-
siliul Economic se concentrează. 

Secretariatul CE va oferi asistență tehnică în elaborarea 
și revizuirea proiectelor de amendamente normative și va 
asigura sprijin în promovarea acestora.

Angajarea la distanță

CREȘTERE 
ADAPTIVĂ - 
MOBILITATEA 
EDUCAȚIEI ȘI 
FORȚEI DE MUNCĂ  

În perioada 2020-2021, Secretariatul Consiliului Economic 
în comun cu UN Women a fost implicat activ în elabora-
rea și promovarea de modificări legislative la Codul Muncii 
și Codul Educației care să permită angajatorilor să ofere 
servicii alternative de îngrijire a copiilor angajaților lor cu 
vârsta de până la 1- 3 ani. Punerea în aplicare a modifică-
rilor legislative va fi posibilă, după elaborarea și aprobarea 
legislației secundare. Secretariatul Consiliului Economic 
va oferi suport tehnic și juridic în elaborarea și revizuirea 
acestor documente. 

Servicii alternative de îngrijire a 
copiilor oferite de angajatori 
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Secretariatul CE, cu suportul Corporației Financiare Inter-
naționale a oferit asistență tehnică juridică în elaborarea 
proiectului de modificare a Codului Muncii și a proiectului 
de Regulament privind ucenicia. Proiectele de documente 
prevăd "relansarea" uceniciei ca "reconversie profesio-
nală" a persoanelor care nu au nicio calificare sau a celor 
care doresc să își schimbe competențele profesionale. 

În contextul deficitului de forță de muncă calificată, între-
prinderile sunt pregătite să formeze personal pe cont pro-
priu. În 2022 se preconizează demararea discuțiilor pe 
marginea proiectelor de documente cu autoritățile publice 
și comunitatea de afaceri pe platforma CE.

Relansarea Uceniciei                                                        
la Locul de Muncă 

Implementarea soluțiilor 
IT și a inovațiilor în educa-
ție va contribui la creșterea 
nivelului de alfabetizare 
digitală a populației, pre-
cum și la stimularea creș-
terii productivității muncii 
prin asigurarea unui sistem 
eficient de formare profe-
sională inițială și continuă, 
pertinent și în concordanță 
cu cerințele pieței. 

IT în educație

Întreprinderile au început și vor continua să caute noi sis-
teme de mobilitate a forței de muncă în toate profesiile, 
relații de muncă flexibile și mai puțin dependente de cerin-
țele birocratice. Codul Muncii nu prevede posibilitatea 
unui transfer temporar al angajatului în cadrul întreprinde-
rii fără acordul scris al părților. 

Această interdicție creează probleme pentru ocuparea 
posturilor temporar vacante în cadrul companiei, singura 
soluție fiind angajarea de noi persoane pentru o anumită 
perioadă sau cumulul de funcții al angajatului tempo-
rar absent, ceea ce reprezintă un dezavantaj atât pentru 
angajator, cât și pentru angajat. În același timp, transferul 
angajatului în cadrul companiei este deosebit de impor-
tant pentru companiile în care formarea noilor angajați 

Legea privind munca prin agent 
de muncă temporară

în vederea angajării este 
de lungă durată și nece-
sită o pregătire specială  
și o perioadă de formare. 
În anii precedenți, în urma 
numeroaselor reuniuni, 
au fost elaborate proiecte 
de modificare a legisla-
ției. Ținând cont de reali-
tatea pandemiei și de noul 
obiectiv al Guvernului, pro-
iectul de document va fi 
propus pentru a finaliza 
discuțiile dintre părțile inte-
resate pe platforma CE.

În acest sens, este esențial să se implementeze măsuri 
legate de crearea, în paralel cu sistemul educațional 
existent și ca instrument de susținere a acestuia, a unui 
mediu educațional digitalizat la nivel național, echipat 
corespunzător cu dispozitivele electronice și software-ul 
necesar pentru diverse discipline. 

Secretariatul Consiliului Economic intenționează să se 
concentreze asupra consolidării și facilitării dialogului 
cu toate părțile interesate, și anume partenerii de dez-
voltare, instituțiile publice, societatea civilă, experții din 
domeniile relevante. 
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În septembrie 2015, Republica Moldova, împreună cu alte 
192 de state membre ale ONU, s-a angajat să implemen-
teze Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 prin adoptarea 
Declarației Summitului pentru Dezvoltare Durabilă. 

Elaborarea și aprobarea Legii privind prevenirea pierderi-
lor și risipei alimentare este inclusă în Planul de acțiuni al 
Guvernului pentru anii 2021-2022. Experții Secretariatu-
lui Consiliului Economic cu suportul Corporației Financi-
are Internaționale au oferit asistență juridică în elaborarea 
proiectului de lege. Secretariatul Consiliului Economic 
va oferi și în continuare sprijin în procesul de aprobare a 
documentului. 

Legea privind prevenirea 
pierderii și a risipei alimentare 

Moldova trebuie să ajusteze cadrul juridic și să îmbunătă-
țească capacitatea instituțională pentru a pune în aplicare 
angajamentele internaționale în domeniul gestionării inte-
grate a deșeurilor. 

În acest sens, este imperativ să se aplice în mod cores-
punzător noul concept de Responsabilitate Extinsă a Pro-
ducătorului.   Secretariatul Consiliului Economic se va con-
centra pe elaborarea Regulamentului privind instrumentul 
financiar pentru implementarea conceptului.

Responsabilitatea extinsă a 
producătorului 

Chiar dacă Moldova a inițiat tranziția către economia 
verde, până în prezent a înregistrat realizări modeste. 
Secretariatul Consiliului Economic se va  implica  în ela-
borarea noului Program privind economia verde, concen-
trându-se pe diverse activități de afaceri durabile, inclusiv 
pe diversitatea surselor de energie regenerabilă, activită-
țile de producție ecologică și afacerile cu emisii scăzute.

Actualizarea viziunii strategice

CREȘTERE 
RESPONSABILĂ - 
ECONOMIA VERDE

În Republica Moldova, începând cu 1 ianua-
rie 2021, este interzisă utilizarea și vânzarea 

pungilor de plastic (cu excepția celor utilizate 
ca ambalaj), a farfuriilor de unică folosință, a 
paharelor, a bețișoarelor de unică folosință 

din plastic (altele decât cele biodegradabile). 

Cu toate acestea, există o ambiguitate și o 
dublă interpretare a unor prevederi legale 
în această privință. În 2021, SCE a facilitat 
dialogul cu toate părțile interesate în acest 

sens. Odată cu numirea noului guvern, ECS, 
la cererea membrilor săi, a revenit asupra 

acestei probleme.

Asigurarea respectării 
interdicțiilor de 

vânzare  
a pungilor de plastic 

de unică folosință și a 
veselei de masă 
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Secretariatul Consiliului Economic a elaborat primul set de 
măsuri adaptate pentru IMM-uri, pe baza recomandărilor 
venite din partea Asociației IMM-urilor, a Planului de acți-
une guvernamental și a altor soluții discutate anterior în 
cadrul platformei Consiliului Economic. 

Dintre măsurile propuse, principalele soluții includ: conti-
nuarea reformei inspecției de stat, reforma sistemului de 
sancțiuni, înființarea Ombudsmanului pentru întreprinderi, 
dezvoltarea și implementarea Testului IMM-urilor pentru a 
proiecta o abordare diferențiată a reglementării IMM-uri-
lor, dezvoltarea și implementarea mecanismului de stabi-
lire a sectoarelor necompetitive, dezvoltarea indicatorilor 
de performanță pentru instituțiile publice pentru a stimula 
politicile pro-business și dezvoltarea unui regim fiscal sim-
plificat pentru IMM-uri. 

Acțiuni pe termen scurt pentru 
sprijinirea redresării IMM-urilor

Foaia de parcurs pentru 
promovarea emancipării 

economice a femeilor, 
elaborată de Secretariatul 

Consiliului Economic este un 
document-cadru de sprijin 

care are ca scop promovarea 
egalității de gen în economie. 

Pentru a atinge scopul 
propus, documentul 

urmărește 5 obiective:

Abilitarea  
economică  
a femeilor  

Programul, va fi un document de politici publice pentru o 
perioadă de 5 ani, elaborat cu scopul de a crea un mediu 
de afaceri favorabil prin înregistrarea unor progrese sem-
nificative în domenii critice relevante pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului și îmbunătățirea competitivității națio-
nale și internaționale a IMM-urilor locale. Facilitarea parti-
cipării părților implicate în elaborarea documentului se va 
asigura de Consiliul Consultativ pentru Întreprinderile Mici 
și Mijlocii (un grup de lucru permanent pe platforma Con-
siliului Economic), condus de către Ministrul Economiei.

Programul național de  
promovare a antreprenoriatului  
și creștere a competitivității  
pentru perioada 2022-2026

Digitalizarea interacțiunii directe dintre autorități și membrii 
Consiliului Economic, precum și cu comunitatea de afaceri 
(în special cu IMM-urile) este scopul principal al aplicației 
mobile "Comunitatea de afaceri virtuală" (BizRadar), dez-
voltată de către Secretariatul CE cu sprijinul BERD.Secre-
tariatul CE intenționează să crească comunitatea BizRadar 
în următorii 2 ani până la o reprezentare de 1% din companii 
și din întreaga comunitate a CE (122 de membri).  

Aplicația BizRadar 

CREȘTERE ECHITABILĂ - 
POLITICI DE SPRIJINIRE  
A IMM-URILOR

1. Eliminarea barierelor în calea 
accesului egal la resurse;

2. Educație, dezvoltarea  
competențelor și abilităților;

3. Promovarea  
antreprenoriatului feminin;

4. Îmbunătățirea accesului la par-
ticiparea pe piața muncii;

5. Consolidarea parteneriatelor cu  
sectorul privat în implementarea  
principiilor de abilitare a femeilor.
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În 2020, diferența de salarizare între femei 
și bărbați a fost de 13,7%, mai mică decât 

media UE - 14,1%. Din aceste motive, se 
propune revizuirea și modificarea cadru-

lui de reglementare, cu amendamente care 
să explice semnificația principiului de plată 

egală pentru muncă egală. 

Pentru a asigura un acces egal la informa-
țiile și beneficiile oferite de stat, se propune 

sporirea alfabetizării digitale a femeilor prin 
dezvoltarea de programe pentru femei (de 

exemplu, cursuri de formare privind utiliza-
rea TIC în scopuri personale și de afaceri).   

Asigurarea cadrului 
juridic pentru 

integrarea principiilor 
de egalitate de 

remunerare

Asigurarea accesului  
egal la informațiile și  

beneficiile oferite de stat

Foaia de parcurs include, de asemenea, un 
set de acțiuni menite să sporească com-

petențele și abilitățile femeilor pentru a se 
integra ușor din punct de vedere economic 

pe piața muncii și în sectoarele de afaceri. 
Printre inițiativele cheie se numără dezvol-

tarea de programe de formare care să răs-
pundă nevoilor actuale ale pieței. 

Este planificată proiectarea unui program 
de granturi/împrumuturi pentru ca femeile 

să aibă acces la programe de dezvoltare a 
afacerilor. Dar, de asemenea, dezvoltarea 

de programe de formare și reconversie pro-
fesională în parteneriat cu sectorul privat, 

inclusiv în acele sectoare ale economiei în 
care femeile sunt subreprezentate. Dezvol-

tarea de programe de recunoaștere a învă-
țării anterioare, care să faciliteze reintegra-

rea pe piața muncii a femeilor, în special a 
lucrătoarelor migrante revenite în țară.

Dezvoltarea de 
programe de formare 

pentru abilități și 
competențe profesionale 

în conformitate cu 
nevoile actuale ale pieței 

muncii

Pentru a încuraja antreprenoriatul feminin, 
se propune un set de măsuri de îmbună-
tățire a competențelor antreprenoriale și 
financiare ale femeilor, în special ale celor 
care ocupă funcții de conducere. 

Concret, se propune dezvoltarea progra-
melor de creștere a competențelor antre-
prenoriale și financiare ale femeilor, dar și 
dezvoltarea de programe de sprijin în for-
marea de structuri asociative (clustere, 
cooperative, asociații) în rândul întreprinde-
rilor conduse de femei. 

CONSOLIDAREA  
PROGRAMELOR  

DE DEZVOLTARE A 
COMPETENȚELOR 

ANTREPRENORIALE  
ȘI A PROGRAMELOR  

DE SPRIJINIRE  
A ÎNTREPRINDERILOR  

CONDUSE DE FEMEI 

Echilibrul între viața profesională și cea 
privată și aranjamentele de lucru flexibile 
reprezintă perspectiva cheie a acestei acți-
uni. Pentru a realiza acest lucru, se intenți-
onează să se efectueze o analiză compa-
rativă a serviciilor alternative de îngrijire a 
copiilor din punct de vedere economic și în 
ceea ce privește beneficiile.

Astfel, se va identifica scenariul cel mai 
potrivit pentru ca sectorul privat să pilo-
teze aceste servicii. În plus, secretariatul 
CE intenționează să elaboreze modele de 
reglementări pentru a încuraja punerea în 
aplicare a unui program de lucru flexibil și a 
unor locuri și ore de muncă flexibile. 

Promovarea măsurilor  
de asigurare a unui 
echilibru între viața 
profesională și cea 

privată
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Secretariatul Consiliului Economic va propune autori-
tăților modificări legislative care să ajute la punerea în 
aplicare a subiectelor din Foia de parcurs, care în 2021 
erau 80 la număr. Printre obiective se numără: 

Legea privind protecția datelor cu caracter personal apli-
cată în Moldova și cadrul instituțional nu sunt aliniate la 
Regulamentul general privind protecția datelor al UE și la 
cele mai bune practici ale UE. Consiliul Economic a fost 
desemnat ca platformă de dialog al autorităților cu comu-
nitatea de afaceri pentru definirea mecanismului de punere 
în aplicare adecvat. 

ARMONIZAREA LEGISLAȚIEI INTERNE 
CU REGULAMENTUL GENERAL 
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

Secretariatul CE se angajează să sprijine consolidarea 
infrastructurii de plăți electronice din Moldova prin dez-
voltarea, consolidarea și reprezentarea mai eficientă a 
comunității Fintech locale, sporirea alfabetizării digitale 
a IMM-urilor și facilitarea accesului la oportunitățile de 
comerț electronic prin dezvoltarea unei diverse platforme 
naționale de comerț electronic online. Obiectivele acestor 
eforturi sunt de a îmbunătăți infrastructura de comerț elec-
tronic la nivel național, concentrându-se pe actorii critici, 
cum ar fi companiile Fintech, operatorii poștali și IMM-urile, 
în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. 

În același timp, Secretariatul CE intenționează să sprijine 
dezvoltarea de platforme online naționale pentru comerțul 
electronic, precum și să stimuleze accesul comercianților 
locali la piețele online internaționale. 

EVALUAREA ȘI SPRIJINIREA 
DEZVOLTĂRII INFRASTRUCTURII 

DE COMERȚ ELECTRONIC 

O digitalizare veritabilă se bazează pe digitalizarea între-
gului ciclu operațional, care începe, evident, în interiorul 
companiilor, cu evidențele financiare-fiscale sau a relațiilor 
de muncă interne. Membrii Consiliului Economic au cerut 
Secretariatului CE să se concentreze mai mult asupra 
acestei probleme și să identifice constrângerile și soluțiile.

Identificarea 
constrângerilor 

și ajustarea 
legislației 

în sprijinul 
proceselor de 

digitalizare a 
companiilor și 

între companii, 
precum și în 

procedurile de 
raportare către 

alte instituții 
publice

Facilitarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru mediul de afaceri;

Sprijinirea punerii în aplicare a instrumentelor de comerț electronic;

Simplificarea normelor și procedurilor vamale pentru exportul online și facilitarea dezvoltării 
pieței serviciilor poștale și de curierat;

Facilitarea dezvoltării platformelor naționale de comerț electronic și atragerea în țară a actorilor 
regionali și internaționali din domeniul comerțului electronic.

FOAIA DE 
PARCURS PRIVIND 
DIGITALIZAREA 
ECONOMIEI 
NAȚIONALE
Foaia de parcurs privind digitizarea economiei și comerțul electronic are ca 
scop îmbunătățirii mediului de afaceri și a stimulării activității economice prin 
mijloace digitale. Foaia de parcurs a fost lansată în iulie 2020.  

Documentul se concertează pe: 

2

PLANUL DE LUCRU PENTRU 2022 
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Secretariatul Consiliului Economic va 
identifica și oferi expertiza necesară 

Ministerului Economiei pentru îmbunătățirea 
cadrului juridic privind comerțul electronic 

precum și a Legii privind protecția drepturilor 
consumatorilor în conformitate cu ultimele 

modificări ale Codului civil referitoare la 
protecția drepturilor consumatorilor. 

ÎMBUNĂTĂȚIREA  
LEGISLAȚIEI INTERNE PRIVIND  

COMERȚUL ELECTRONIC

Secretariatul Consiliului Economic urmează să identifice 
mecanismele de sprijinire a conștientizării de către între-
prinderi a legislației privind comerțul electronic, a norme-
lor contabile și fiscale privind comerțul electronic, inclusiv 
a soluțiilor de plată disponibile și recomandate. 

Studiile au arătat nivelul scăzut de cunoștințe și de conști-
entizare privind comerțul electronic, atât din perspectiva 
clienților, cât și din perspectiva comercianților. Pe de altă 
parte, există o nevoie stringentă de o mai bună comuni-
care cu privire la normele contabile și fiscale în domeniul 
comerțului electronic.

ORIENTĂRI PENTRU  
CLIENȚI ȘI COMERCIANȚI  
ÎN COMERȚUL ELECTRONIC 

Comisioanele interbancare ridicate și dependența în prin-
cipal de bănci și de companiile de carduri în procesarea 
plăților reprezintă principala cauză a nivelului scăzut de 
plăți electronice în comerțul electronic în Moldova. 

Odată implementat, PSD2 va stimula băncile să își des-
chidă datele prin intermediul interfeței de programare a 
aplicațiilor, va spori concurența în domeniul bancar și al 
plăților, precum și promovarea inovării în acest sector. 
Secretariatul CE este angajat în procesul de îmbunătățire 
a cadrului de reglementare a serviciilor de plată și va conti-
nua să identifice și să sprijine intervențiile necesare.

ACCELERAREA ARMONIZĂRII  
CU DIRECTIVA UE PRIVIND  
SERVICIILE DE PLATĂ PSD2 

Antreprenorii consideră că este dificil să navigheze prin 
sistemul complex de reglementare a serviciilor financiare 
dar au rezerve în a se adresa autorităților pentru sprijin. 
 
Astfel antreprenorii nu simt o susținere în a adapta ino-
vațiile în sectorul financiar, iar băncile și alți mari jucători 
din domeniul domină sectorul, lucru care duce la păstrarea 
comisioanelor înalte pentru produse și servicii de calitate 
inferioară. Secretariatul CE intenționează să se implice 
în sprijinirea și crearea unui centru de inovare în materie 
de reglementare pentru Fintech și să faciliteze dialogul în 
punerea în aplicare a unei astfel de platforme. 

SPRIJIN ÎN CREAREA UNUI 
CENTRU DE INOVARE ÎN 
MATERIE DE REGLEMENTARE 
PENTRU FINTECH 
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La momentul actual există numeroase rapoarte statistice care nu au fost digitizate și 
incluse în ghișeului unic de raportare. În plus, există instituții de stat care solicită întreprin-
derilor să prezinte rapoarte pe suport de hârtie. 

Ca urmare a recomandării Secretariatului CE, Ministerul Economiei a inclus în Planul de 
Activitate al Guvernului pentru 2021-2022 acțiunea de eficientizare a raportării. Secretaria-
tul CE urmează să lucreze în continuare la dezvoltarea ghișeului unic de raportare, precum 
și raționalizarea obligațiilor de raportare nejustificate și suprapuse. 

DEZVOLTAREA GHIȘEULUI UNIC DE  
RAPORTARE ȘI REDUCEREA POVERII DE 

RAPORTARE

Pe lângă subiectele menționate mai sus, Planul de activitate al Consiliului Economic include un șir 
de subiecte alertate de membrii Consiliului. Printre acestea: 

3

PLANUL DE LUCRU PENTRU 2022 

La solicitarea prim-ministrului, Secretariatul Consiliului Economic 
va lucra asupra evaluării calității actelor normative considerate pro-
blematice, în special care distorsionează concurența și încalcă prin-
cipiile bunei reglementări, astfel favorizând doar anumite grupuri de 
business. În acest sens, Secretariatul a elaborat o notă prin care 
propune abordarea implementării acestei sarcini în doua etape. 

Prima etapa va ține de identificarea prevederilor normative pro-
blematice, în baza propunerilor ministerelor și altor autorități, dar 
și în discuții cu reprezentanții sectoarelor economice, fiind aplicat 
filtru ce ține de impactul asupra concurenței și respectarea prin-
cipilor bunei reglementări. În etapa a doua, se va lucra la evalua-
rea prevederilor respective, fiind constatată justificarea acestora. 
În cele din urmă, în colaborarea cu ministerele competente, vor fi 
elaborate amendamente pentru a elimina prevederile nejustificate. 
Acest exercițiu va necesita implicarea unui grup de experți speci-
alizați în buna reglementare. 

Secretariatul va căuta suportul donatorilor în angajarea acestor 
experți, iar implementarea acestei sarcini va dura cca 6 luni. Toto-
dată, rezultatele vor fi resimțite mai repede, deoarece modificările 
normative for fi generate treptat, în pachete separate.

GHILOTINAREA  
ACTELOR NORMATIVE

Conformarea cu obligație de elaborare a Analizei Impactului de 
Reglementare s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani, depășind 
90% pentru inițiativele normative generate în cadrul Guvernului. În 
mare parte acest lucru se datorează priorității acordate de căn-
tre Cancelaria de Stat acestui proces și revizuirea componenței și 
mecanismului de lucru ale Grupului de lucru pentru reglementarea 
activității de întreprinzător, compus din reprezentanții sectorului 
public și privat. Cu toate acestea, unele instituții din afara Guver-
nului se conformează mai slab cu această obligațiune, iar în cazul 
inițiativelor deputaților, practic nu se efectuează AIR conform rigo-
rilor existente. 

Adițional, proiectul de asistență tehnică care finanțează exper-
ții Secretariatului Grupului de lucru, urmează să fie închis curând. 
Fără experții potriviți, conectați la fluxurile și discuțiile din procesul 
de creație legislativă din Cancelaria de Stat, calitatea procesului de 
AIR riscă să degradeze semnificativ.Secretariatul Consiliului Eco-
nomic planifică să contribuie la fortificarea sistemului de AIR, astfel 
ca să crească conformarea cu această cerință și să fie păstrat un 
cadru instituțional cu participarea experților Secretariatului AIR și 
implicarea activă a comunității de afaceri în evaluarea calității pro-
cesului de legiferare. 

ANALIZA IMPACTULUI  
DE REGLEMENTARE 

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE  
MANAGEMENT ANTI-MITĂ ÎN CADRUL ORGANELOR DE  

CONTROL ȘI CELOR EMITENTE DE ACTE PERMISIVE

Secretariatul Consiliului Economic coordonează imple-
mentarea standardului sistemului de management anti-
mită (ISO 37001) în cadrul organelor de control și celor emi-
tente de acte permisive. În acest scop, cu suportul PNUD 
au fost elaborate conceptul și planul de acțiune pentru 
implementarea standardului. În plus, PNUD a oferit mai 
multe sesiuni de instruire pentru organele de stat și elabo-
rat unele documente de suport în implementare. 

Unele organe de stat au manifestat interesul de implementa 
standardul, iar Secretariatul Consiliului Economic este în 
căutarea donatorilor care ar acorda suport în acest sens. 

Abordarea Secretariatului Consiliului Economic în punerea 
în aplicare a standardului este de a pune accentul pe prin-
cipiile bunei reglementări și pe indicatorii de performanță 
pentru a evalua eficiența instituțiilor de stat. Indicatorii ar fi 
bazați pe costurile și povara generate de instituția publică 
pentru sectorul privat și nivelul de conformitate a instituției 
cu principiile bunei reglementări. 

Astfel, efectele negative nejustificate pentru întreprinderi 
ar fi considerate drept indici privind riscurile de corup-
ție. Acest lucru va stimula organele de stat să îmbunătă-
țească continuu mediul de afaceri. 

REDUCEREA PROCEDURILOR AFERENTE  
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI REVIZUIREA PROIECTULUI 

CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

Moldova se poziționează foarte slab la capitolul proce-
durilor în construcții în comparație cu majoritatea țărilor, 
inclusiv din spațiul ex-sovietic. Anterior acest domeniu era 
măsurat de cercetarea Băncii Mondiale Doing Business, 
unde conform datelor din 2019 Moldova se poziționa pe 
locul 152 din 190 de țări. 

Secretariatul Consiliului Economic lucrează la acest 
subiect din 2017, organizând numeroase consultări, faci-
litând elaborarea amendamentelor normative și conforma-
rea autorităților cu prevederile reformelor în acest domeniu. 
Undele progrese au fost înregistrate, dar situația rămâne 
foarte problematică. 

Legislația este dispersată, iar în practică există, multe pro-
ceduri neprevăzute de legi.  Secretariatul Consiliului Eco-
nomic a stabilit o cooperare cu Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale în vederea analizei situației existente 
și elaborarea proiectului Codului Urbanismului și Construc-
țiilor, care urmează să înlocuiască cadrul normativ existent, 
care este unul dispersat, pe alocuri ambiguu și ineficient. 

Suplimentar, se va lucra la elaborarea amendamentelor 
la cadrul legislativ pentru a fi aduse în corespundere cu 
prevederile Codului legile din alte domenii, astfel fiind  
zdefinitiv excluse procedurile și actele permisive nepre-
văzute de Cod. 

PROBLEME  
RIDICATE DE 
COMUNITATEA  
DE AFACERI ȘI DE 
AUTORITĂȚILE  
DE STAT
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COOPERARE ȘI  
PARTENERIATE UN ACORD DE PARTENERIAT A FOST SEMNAT 

ÎNTRE PROIECTUL ”TEHNOLOGIILE VIITORULUI” ȘI                                                        
SECRETARIATUL CONSILIULUI ECONOMIC

Prin semnarea Acordului, părțile intenționează să-și uni-
fice eforturile în promovarea reformelor privind digita-
lizarea economiei și a comerțului electronic favorabile 
mediului de afaceri din Moldova. Proiectul ”Tehnologiile 
Viitorului”, finanțat de USAID și Suedia, este un cataliza-
tor al procesului de modernizare și inovare în sectoarele 

tehnologia informațiilor și comunicației, inginerie, indus-
tria ușoară, industriile creative și digital media în RM. 
Acordul de parteneriat a fost semnat între Directoarea 
Proiectului ”Tehnologiile Viitorului”, Doina Nistor și Șeful 
Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-minis-
trul RM Ion Lupan.  
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5959SECRETARIATUL CONSILIULUI ECONOMIC  
ÎN DISCUȚIE CU ECHIPA ECONOMICĂ GERMANĂ

Secretariatul Consiliului Economic a avut o întrevedere cu Coordonatorul German Economic 
Team (GET),  Ricardo Giucci și noul manager pentru Moldova al GET Carolin Busch. În cadrul 
ședinței au fost discutate activitățile asupra cărora se colaborează deja, cum ar fi  optimizarea 
poverii de raportare și elaborarea unor soluții din Foaia de parcurs privind digitizarea econo-
miei și facilitarea comerțului electronic, dar și alte oportunități de colaborare pe viitor. Părțile au 
convenit să asigure un  schimb de idei și necesități pentru comunitatea de afaceri, pentru care 
ar putea fi solicitată asistența GET.  Finanțat de Ministerul Federal pentru Afaceri Economice și 
Energie, Echipa Economică Germană (GET) oferă consultanță guvernelor din Moldova, Georgia, 
Ucraina, Belarus și Uzbekistan în probleme de politică economică. 

AMBASADORUL INDIEI ÎN RM ÎN DISCUȚII CU 
SECRETARIATUL CONSILIULUI ECONOMIC DE 
LA CHIȘINĂU

Ambasadorul Indiei în Republica Moldova cu reședința la București ES Rahul Shrivastava 
a avut 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 și sectorul TIC. 

SECRETARIATUL CONSILIULUI ECONOMIC  
A PARTICIPAT LA LUCRĂRILE MOLDOVA ICT SUMMIT 

În cadrul evenimentului, care a avut loc pe 23 septembrie 2021, experții Secretariatului Consiliului Eco-
nomic au prezentat agenda activităților asupra cărora își concertează eforturile platforma. 

O prioritate, potrivit șefului Secretariatului Consiliului Economic Ion Lupan este elaborarea și promo-
varea Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvol-
tare a comerțului electronic. Evenimentul a fost organizat de Asociația Companiilor IT, în parteneriat 
cu Agenția de Investiții a Republicii Moldova, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ 
Moldova și cu sprijinul proiectului Tekwill, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID) și Guvernul Suediei.
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A AVUT LOC REUNIUNEA CONSILIILOR  
ECONOMICE SUSȚINUTE DE BANCA 
EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI 
DEZVOLTARE 

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 Consiliilor Economice din 11 țări, care 
sunt sub egida Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

Milica Delevic, directorul pentru economie, politică și guvernare al BERD, a menționat în cadrul eveni-
mentului 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 dome-
niile 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 socie-
tatea, a mai subliniat reprezentanta BERD.

Ion  LUPAN
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62 OPINIA MEMBRILOR CE
REZULTATELE SONDAJULUI 

Consiliul Economic și în continuare este văzut ca o platformă imparțială de dialog public privat?

Rezultatele obținute de Consiliul Economic contribuie la creșterea popularității platformei în rândul 
comunității de afaceri.

Consiliul Economic promovează inițiative care corespund intereselor asociațiilor de afaceri și bunelor 
practici internaționale.

Considerați Consiliul Economic un mecanism eficient de promovare a dialogului dintre Guvern și 
comunitatea de afaceri?

În condiții de instabilitate politică și de schimbare a priorităților politice, Consiliul Economic rămâne a fi 
un instrument eficient în promovarea reformelor pro-business.

Secretariatul Consiliului Economic interacționează eficient cu factorii de decizie din Guvern, ceea ce 
permite o mai bună implementare a reformelor.

Consiliul Economic promovează inițiative relevante pentru procesul de digitalizare a economiei.

Consiliul Economic promovează reforme și inițiative care contribuie la consolidarea abilitării econo-
mice a femeilor.

Consiliul Economic asigură un dialog eficient între instituțiile guvernamentale și comunitatea Întreprin-
derilor Mici și Mijlocii pentru abordarea problemelor alertate de IMM-uri.

Comunitatea de afaceri nu este suficient de reprezentativă în CE, ceea ce generează acuzații de păr-
tinire sau partizanat.

S-a îmbunătățit mediul de afaceri în domeniile în care intervenit Consiliul Economic? 

Consiliul Economic este un instrument esențial în promovarea reformelor economice și este important 
ca acesta să își continue activitatea în viitorul apropiat.

Secretariatul Consiliului Economic interacționează eficient cu membrii Consiliului Economic și cu 
comunitatea de afaceri în general pentru a identifica principalele constrângeri care afectează clima-
tul de afaceri și soluțiile pentru acestea (de exemplu, punerea în aplicare a unor noi reforme favorabile 
mediului de afaceri, modificări ale reglementărilor și/sau modificări legislative)?
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DE CONTACT, 
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DE ACTIVITATE, ETC. 

www.consecon.gov.md

Raportul a fost elaborat de consultanții Secreta-
riatului Consiliului Economic pe lângă Prim-mi-
nistru, contractați de Banca Europeană pen-
tru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în 
cadrul proiectului sus-menționat. BERD 
nu-și asumă nici o răspundere pentru 
selectarea consultanților Secretariatu-
lui 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 răspun-
derea 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 cerin-
țelor legale.

Versiunea online a Raportului anual 
al Consiliului Economic pentru 
2021, poate fi descărcată în format 
PDF atât în limba română cât și în 
limba engleză, de pe situl Consiliului 
Economic: consecon.gov.md. Consi-
liul Economic este prezent online și pe:  

ConsiliuEconomic

Economic Council to the Prime Minister of RM

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM

Consiliul Economic

Economic Council to the Prime Minister of RM.
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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.


