
Aprilie 2022 

În același timp comunitatea de afaceri a solicitat discuții cu autoritățile privind deductibilitatea 
cheltuielilor angajatorilor legate de prevenirea răspândirii COVID-19. În acest sens Ministrul 
Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari prezent la ședință a prezentat un set de măsuri 
elaborate de stat care vin în susținerea comunității de afaceri și a angajaților. Printre aces-
tea acordarea compensațiilor pentru zilele libere pentru vaccinare, zile libere și indemnizații 
salariaților cu copii care învață online, acordarea indemnizațiilor salariaților în șomaj tehnic 
și recomandarea regimului de activitate redusă. Informațiile respective pot fi găsite la adresa 
pe www.declaratie-electronica.fisc.md. Viceprim-ministrul Iurie Țurcanu a menționat în 
cadrul ședinței că, deja au intrat în vigoare prevederi legate de digitalizare a economiei care 
permit înregistrarea la distanță a afacerilor, inclusiv a modificărilor în statutele companiilor; 
eliberarea actelor permisive în format electronic; utilizarea semnăturii electronice în rapor-
turile de muncă. Totodată digitalizarea servește și ca instrument eficient  în lupta de prevenire 
a răspândirii COVID-19. Un exemplu poate fi și crearea posibilității scanării rapide https://
certificate-covid.gov.md/ a certificatelor COVID-19, în vederea verificării valabilității acestora, 
a menționat Viceprim-ministrul.
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Prim-ministra Natalia Gavrilița a dis-
cutat cu asociațiile de afaceri situația 
epidemiologică și masuri de susținere a 
cetățenilor si agenților economici

La începutul anului 2022 situația 
epidemiologică în Republica Moldova 
se agravadin cauza răspândirii vari-
antei Omicron al infecției COVID-19 
și creșterii vertiginoase a cazurilor 
de îmbolnăviri în rândul populației. 
Despre aceasta, pe19 ianuarie 2022, 
a anunțat în cadrul consultărilor cu 
reprezentanții asociațiilor de afaceri, 
membre ale Consiliului Economic pe 
lângă Prim-ministrul RM, Șefa Ex-
ecutivului Natalia Gavrilița. Având în 
vedere cifrele alarmante de infectări 
– 2681 de cazuri pe parcursul unei 
zile– Prim-ministra a discutat cu 
reprezentanții sectorului asociativ 
măsuri potențiale de susținere a între-
prinderilor și angajaților în perioada 
stării de urgență în sănătate publică 
precum și potențiale reguli noi de 
prevenire și control al infecției COV-
ID-19 în perioada imediat următoare. 
Premierul a mai subliniat că Guvernul 
înțelege foarte bine că această perioadă 
este foarte dificilă și pentru business, 
deoarece au crescut prețurile la agentul 
termic și combustibil.   Reprezentanții 
Asociațiilor de afaceri au menționat 
necesitatea promovării mecanismelor 
de compensare, inclusiv pentru șomaj 
tehnic, regim de activitate redusă a 
salariaților, și a compensațiilor pentru 
părinții  care stau acasă cu copiii care 
învață on-line.
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Potrivit lui Iurie Țurcanu, propunerile legislative în prima redacție 
privind digitalizarea unor servicii notariale pentru comunitatea de 
afaceri au fost deja prezentate părților interesate, iar la etapa de față 
acestea se definitivează pe platforma Consiliului Economic. Scopul 
modificărilor este de a tehnologiza relațiile dintre notar și omul de 
afaceri, în special în ceea ce ține de delegarea anumitor împuterniciri 
și procesarea unor genuri de tranzacții cu utilizarea instrumentelor 
digitale. 

Cu toate că subiectul a generat o varietate de opinii, noi nu putem 
inova în acest domeniu sensibil pentru afaceri, a menționat Iurie 
Țurcanu. Cel de al treilea Pachet legislativ ține de e-Comerț.  

Documentul are drept scop de a aduce claritate în ceea ce ține de 
stimularea dezvoltării economiei fără numerar, implicit a comerțului 
electronic; de acordare a unui suport instituțional și normativ 
dezvoltării sectorului Fintech în Republica Moldova; și implementa-
rea unor instrumente alternative inovative de susținere a dezvoltării 
plăților electronice. 

Potrivit lui Iurie Țurcanu, acum se face un screening al legilor privind 
comerțul electronic, comerțul interior și protecția consumatorului, 
pentru a le alinia cu prevederile curente ce se referă la vânzările on-
line. Președintele Comisiei parlamentare economic, buget și finanțe 
Dumitru Alaiba prezent la ședință, a menționat că Parlamentul este 

deschis pentru recepționarea și promovarea inițiativelor ce vin să 
modernizeze și să faciliteze activitatea economică. Este important 
că aceste inițiative sunt dezvoltate în comun cu mediul de afaceri și 
vin să aducă în țara noastră cele mai bune practici internaționale în 
domeniu. 

Faptul, că implementarea mai multor inovații digitale în domenii vi-
tale întârzie, doar fac țara noastră mai puțin competitivă și mai puțin 
atractivă pentru investiții. Aceste incoerențe trebuie înlăturate cât 
mai repede, a menționat deputatul.

Pachetele de digitizare 2.0 și 3.0 prevăd modificări legislative în domeniul notarial și al comerțului electronic. Despre aceasta, pe 25 ianuarie 
2022,  a anunțat viceprim-ministrul pentru digitizare Iurie Țurcanu în cadrul Consiliului consultativ pentru digitalizarea economiei – iCon-
siliu”, al cărui președinte este. 

Se pregătesc noi modificări legislative 
pentru digitizarea economiei
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Membrii Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru discută soluții care să faciliteze munca la distanță. Astăzi angajatori moldoveni 
întâmpină probleme în achitarea salariilor muncitorilor lor care lucrează pentru ei din altă țară, la distanță. Principala problemă ține de faptul 
că la finalul lunii, când angajatorul trebuie să transfere salariul angajatului său peste hotare, acestuia îi este dificil să-i rețină impozitele aferente 
salariului, adică impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări medicale 

Asta pentru că străinul angajat nu deține codul fiscal personal (IDNP), iar contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări medi-
cale pot fi plătite de o persoana ce deține IDNP, pe când impozitul pe venit e posibil să fie reținut de angajator în baza seriei și numărului 
paşaportului salariatului respectiv. În cadrul ședinței din 3 februarie 2022 a fost discutată drept soluție pentru această problemă contractarea 
sau angajarea la distanță a cetățenilor străini prin contracte de prestări servicii, prin excluderea obligației de avea acte de predare primire 
semnate și trecerea în cont a TVA și respectiv restituirea acesteia. O altă soluție discutată a fost angajarea străinilor prin contracte individuale 
de muncă care să stipuleze plata contribuțiilor sociale și medicale.  

Totodată se propune și posibilitatea reducerii răspunderii pentru Sănătatea și Securitatea în muncă și achitarea salariului în valută străină 
pentru cei care lucrează la distanță. Prezenți la dezbateri, reprezentanții instituțiilor de stat au menționat că aceste propuneri necesită o analiză 
amănunțită, astfel încât să fie respectate drepturile angajaților. În același timp să nu aibă de suferit bugetul Republicii Moldova prin omiterea 
potențialelor venituri de la contractele de muncă la distanță încheiate cu străinii aflați în afara țării. Toate propunerile finale discutate urmează 
să fie compilate într-un document care să poată fi luat în considerare la elaborarea modificărilor normative.

Sunt discutate primele soluții care să faciliteze           
munca la distanță

Autoritățile și comunitatea de afaceri discută 
proiectul de modificare a Codului Muncii și 
proiectul Hotărîrii de Guvern privind Uce-
nicia la locul de muncă care ar aduce clari-
tate în reglementarea și aplicarea acestui 
tip de formare preofesională non formală. 
Discuțiile au avut loc în cadrul Consiliului 
Economic pe lângă Prim-ministrul Repub-
licii Moldova pe 4 februarie 2022. Ucenicia 
la locul de muncă presupune instruirea per-

soanelor în cadrul întreprinderii (potențialului angajator) potrivit competențelor necesare 
acestui angajator, în urma căreia, ucenicul dobândește  competențe profesionale și are șanse 
să devină salariat.  Actualmente, Codul muncii reglementează ucenicia la locul de muncă, 
însă într-o formă confuză, nefiind aplicată pe larg de către agenți economici. O prevedere 
a Codului muncii stipulează că contractul de ucenicie este reglementat de Codul civil, iar 
alta prevede că în privința ucenicilor se aplică legislația muncii, inclusiv legislația privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, angajatorul fiind nevoit să ofere ucenicului toate garanțiile 
pe care le-ar oferi unui salariat.  Pe de altă parte, o persoană poate  deveni ucenic doar dacă 
este în căutarea unui loc de muncă și nu are o calificare profesională, adică nu are finisat nici 
un program de studii acreditat.  Proiectul de completare presupune ”relansarea” uceniciei la 
locul de muncă drept ”Conversiune profesionala” a persoanelor ce nu au nici o calificare sau 
a celor ce doresc să își modifice competențele profesionale (ex. din bucătar să devină special-
ist IT, sau viceversa). În contextul deficitului forței de muncă calificate, companiile sunt gata 
să instruiască din cont propriu personalul. Astfel modificările propuse prevăd printre altele  
lărgirea tipului de subiecte care pot aplica la ucenicia la locul de muncă, adică nu doar cei 
fără calificare profesională sau cei înregistrați ca șomeri, dar oricare persoană cu vîrsta mai 
mare de 18 ani. Obiectivele modificărilor propuse sunt: pregătirea cadrelor necesare anga-
jatorilor de către ei înșiși potrivit necesitpților întreprinderii; ridicarea nivelului ocupării şi 
adaptării forței de muncă la necesitățile economiei; diminuarea poverii financiare a statului 
în ceea ce ține de indemnizațiile de șomaj; oferirea oportunității persoanelor ce dețin deja o 
calificare să dobândească competențe profesionale noi total diferite, și să le certifice, oferirea 
posibilității personalelor fără nici o calificare să dobândească competențe profesionale și să 
obțină un loc de muncă adecvat capacităților sale.  Fiind discutate cu comunitatea de afaceri 
și reprezentanții instituțiilor statului propunerile de modificare a Codului Muncii și proiectul 
Hotărîrii de Guvern privind Ucenicia la locul de muncă definitivate vor fi  propuse Guver-
nului spre aprobare.

Persoanele care nu au nici o calificare profesională sau vor să 
și-o schimbe, vor putea face ucenicie la locul de muncă
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Angajatorii vor putea deschide 
în incinta întreprinderilor creșe 
pentru copiii angajaților

Un proiect de lege în acest sens a fost votat  de 
Parlament. Documentul prevede modificări ale 
Codului muncii care urmează a fi completat cu 
un nou articol și anume:  ”în vederea asigurării 
reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, 
angajatorul poate oferi salariaților săi servicii 
de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 
0 – 3 ani, conform cadrului normativ aprobat 
de Guvern”. În același timp, în Codul educației 
se propune a fi specificat că ”servicii de îngri-
jire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani, 
pot fi oferite de către angajatori în beneficiul 
salariaților acestora, la nivel de unitate, cu supor-
tarea tuturor cheltuielilor aferente din mijloacele 
proprii ale unității, conform cadrului normativ 
aprobat de Guvern”. După intrarea în vigoare a 
noilor prevederi Guvernul, în termen de două 
luni, trebuie să aducă actele sale normative de 
rigoare în concordanță cu noile modificări și să 
adopte acte normative care să permită punerea 
în aplicare a Legii. Cu sprijinul UN Women, se 
lucrează la un șir de propuneri în acest sens, cum 
ar fi legea privind tichetele de creșă și regulamen-
tul de organizare și funcționare a serviciilor de 
îngrijire a copiilor cu vârsta de 0 - 3 ani oferite 
de angajatori.  Necesitatea creării Centrelor de 
educaţie timpurie pentru copiii angajaţilor este 
promovată de UN Women Moldova care a pus 
în discuție acest subiect și pe platforma Con-
siliului Economic pe lângă Prim-ministru. În 
cadrul dezbaterilor cu comunitatea de afaceri și a 
reprezentanților instituțiilor statului se menționa 
că deschiderea centrelor pentru copii în incinta 
companiilor ar încuraja femeile să se întoarcă la 
locul de muncă până la expirarea concediului de 
maternitate. Subiectul este parte a Foii de Par-
curs privind Abilitarea Economică a Femeilor, 
elaborată de Secretariatul Consiliului Economic 
pe lângă Prim-Ministrul RM, cu susținerea UN 
Women și cu sprijinul financiar al Suediei.

Războiul din Ucraina și sancțiunile economice aplicate Rusiei lovesc în economia Republicii 
Moldova. În primul rând, în 2022 ar putea să scadă exporturile către Rusia cu 190 milioane 
USD, cea ce ar putea afecta PIB-ul cu 1,6%. Cea mai mare pondere  în impact ar avea exportul 
de mere. Așa arată studiul ”Implicații economice ale războiului din Ucraina și ale sancțiunilor 
împotriva Rusiei asupra Moldovei” realizat de Echipa Economică Germană și prezentat pe 1 
aprilie 2022 în cadrul Grupului de lucru pentru coordonarea soluțiilor economice anti-criză.  

Prezent la ședința Grupului de lucru pentru coordonarea soluțiilor economice anti-criză, 
ministrul economiei, Sergiu Gaibu, a subliniat că datele prezentate de experții germani 
sugerează că nu suntem în situația  să așteptăm că lucrurile vor reveni la ceea ce am avut 
până la criza din Ucraina. E nevoie să acționăm în contextul unei noi ordini economice în 
Europa. Trebuie să ne gândim la noi proiecte, strategii și concepte pentru a putea face față 
provocărilor, a menționat Sergiu Gaibu. Unele soluții se elaborează, au menționat în cadrul 
ședinței experții Secretariatului Consiliului Economic. 

Cu susținerea Proiectului ”Tehnologiile Viitorului”, finanțat de USAID și Guvernul Suediei a 
fost elaborat un studiu privind consecințele războilui din Ucraina asupra economiei RM cu 
prezentarea unor măsuri de reziliență. Au fost prezentate mai multe detalii despre impacturi, 
inclusiv după sectoare economice, generate de exporturi și importuri, creșterea prețurilor 
la resurse energetice, întreruperea lanțurilor valorice, reorientarea coridoarelor de transport 
etc. 

Pentru a diminua șocul economic, experții propun reorientarea exporturilor spre noi piețe de 
desfacere și consum intern, amortizarea creșterii prețurilor la resurse energetice și fertilizanți, 
înlocuirea importurilor cu producția locală, în special în cazul produselor lactate și carnea 
de pasăre. Experții mai propun diversificarea instrumentelor de stimulare a ÎMM și atragerea 
investițiilor în economia inteligentă, adică IT. Experții spun că statul, în unele cazuri va trebui 
să recurgă la măsuri prompte de modificări normative, care vor veni în susținerea comunității 
de afaceri. Iar în alte cazuri va fi nevoie de susținere financiară. 

Adițional, a fost identificată o necesitate de acces la finanțare pentru investiții în economie. 
Acestea, dar și alte măsuri anti-criză urmează să fie discutate la nivel tehnic, în detalii, cu 
autoritățile publice, membri ai Grupului de lucru și comunitatea de afaceri. Atunci când se 
va conveni asupra unor măsuri cu care sunt de acord toate părțile interesate, acestea vor 
fi prezentate pentru analiză Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și 
Prim-ministrului.  

A avut loc prima ședință a Grupului de lucru pentru 
coordonarea soluțiilor economice anti-criză
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Autoritățile întreprind măsuri care să fa-
vorizeze crearea și funcționarea Întreprin-
derilor Mici și Mijlocii

Contactați-ne: 

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

Telefon: 022-250-373

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

Proiectul Programului Național pentru Promovarea Antreprenoria-
tului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 și Planul 
de Acțiuni au fost prezentate la Consiliul Consultativ pentru ÎMM. 

Documentul, elaborat în cadrul proiectului  UE ”Rural SME Pol-
icy Support Window”, la solicitarea Ministerului Economiei se 
axează pe 5 direcții: un mediu de afaceri favorabil pentru crearea 
și funcționarea IMM-urilor; consolidarea culturii și a capacităților 
antreprenoriale; îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare; 
îmbunătățirea competitivității și a accesului la piețe și facilitarea 
schimbului tehnologic și a inovării.  

Pentru atingerea obiectivului de crearea a unui mediu de afaceri fa-
vorabil funcționarea IMM-urilor, autorii proiectului propun un șir 
de acțiuni printre care asigurarea arbitrajului și a soluționării litigiilor 
comerciale, crearea posibilității de înregistrare online a societăților 
comerciale, digitalizarea procedurilor vamale și punerea în aplicare 
a unui sistem de avertizare timpurie pentru a preveni falimentarea 
companiei punerea în aplicare a programului „A doua șansă” pentru 
IMM-uri.

Obiectivul ce ține de consolidarea culturii și a capacităților antre-
prenoriale presupune implementare a unor acțiuni cum ar fi  pro-
movarea antreprenoriatului feminin, a spiritului antreprenorial al 
migranților și în rândul tinerilor, elaborarea programului de sprijini-
re a întreprinderilor de familie și a programului de antreprenoriat 
social. 

Potrivit echipei de experți ai proiectului Rural SME Policy Support 
Window, pentru punerea în aplicare a celui de al treilea principiu 
Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare  e nevoie de pus în 
aplicare următoarele recomandări: Consolidarea capacităților IMM-
urilor și ale viitorilor întreprinzători în materie de educație financiară 
pentru a încuraja contractarea și acordarea de împrumuturi respon-

sabile și Creșterea gradului de conștientizare a IMM-urilor cu privire 
la resursele și instrumentele financiare disponibile pentru diferitele 
etape de creștere a IMM-urilor. 

Pentru realizarea celui de al patrulea obiectiv Îmbunătățirea 
competitivității și a accesului la piețe, e nevoie printre altele, potriv-
it Programului, de promovarea accesului IMM-urilor la piețele de 
export, sprijinirea inițiativelor de clusterizare și retehnologizarea 
IMM-urilor. 

Iar pentru a Facilita schimbul tehnologic și a inovării e nevoie de 
elaborat un Program de transfer tehnologic pentru IMM-uri, de 
creat capacități suplimentare a parcurilor științifice și tehnologice și 
a incubatoarelor de cercetare și de sensibilizat IMM-urile cu privire 
la protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

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 Refor-
ma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului 
Suediei.


