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AUTORITĂȚILE  ÎNTREPRIND MĂSURI CARE SĂ FAVORIZEZE 
CREAREA ȘI FUNCȚIONAREA ÎMM

bil pentru crearea și funcționarea 
IMM-urilor; consolidarea culturii 
și a capacităților antreprenori-
ale; îmbunătățirea accesului IMM-
urilor la finanțare; îmbunătățirea 
competitivității și a accesului la piețe 
și facilitarea schimbului tehnologic 
și a inovării. Pentru atingerea obiec-
tivului de crearea a unui mediu de 
afaceri favorabil 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 com-
erciale, 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. Obiec-
tivul ce ține de consolidarea culturii 

CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

Proiectul Programului Național 
pentru Promovarea Antreprenoria-
tului și Creșterea Competitivității 
pentru anii 2022-2026 și Planul de 
Acțiuni au fost prezentate pe 15 
aprilie 2022  la Consiliul Consultativ 
pentru ÎMM. Documentul, elaborat 
în cadrul proiectului  UE ”Rural SME 
Policy Support Window”, la solicitarea 
Ministerului Economiei se axează pe 
5 direcții: un mediu de afaceri favora-
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A avut loc prima ședință a 
Grupului de lucru pentru coordonarea soluțiilor economice anti-criză

și a capacităților antreprenoriale pre-
supune implementarea unor acțiuni 
cum ar fi  promovarea antrepreno-
riatului feminin, a spiritului antre-
prenorial al migranților și în rândul 
tinerilor, elaborarea programului de 
sprijinire a întreprinderilor de familie 
și a programului de antreprenoriat 
social. Potrivit echipei de experți ai 
proiectului Rural SME Policy Sup-
port Window, pentru punerea în 
aplicare a celui de al treilea principiu 
Îmbunătățirea accesului IMM-urilor 
la finanțare  e nevoie de pus în apli-
care următoarele recomandări: Con-
solidarea capacităților IMM-urilor și 
ale viitorilor întreprinzători în ma-

terie de educație financiară pentru 
a încuraja contractarea și acordarea 
de împrumuturi responsabile 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, potrivit Pro-
gramului, de promovarea accesului 
IMM-urilor la piețele de export, spri-
jinirea inițiativelor de clusterizare 
și retehnologizarea IMM-urilor. Iar 
pentru a Facilita schimbul tehnolog-
ic și a inovării e nevoie de elaborat 

a fost elaborat un studiu privind 
consecințele războiului din Ucraina 
asupra economiei RM cu prezentarea 
unor măsuri de reziliență. 

Au fost prezentate mai multe detalii 
despre impacturi, inclusiv după sec-
toare economice, generate de expor-
turi și importuri, creșterea prețurilor 
la resurse energetice, întreruperea 
lanțurilor valorice, reorientarea cori-
doarelor de transport etc. 

Pentru a diminua șocul economic, 
experții propun reorientarea expor-
turilor spre noi piețe de desfacere și 
consum intern, amortizarea creșterii 
prețurilor la resurse energetice și 
fertilizanți, înlocuirea importuri-
lor cu producția locală, în special în 
cazul produselor lactate și carnea de 
pasăre. Experții mai propun diversifi-

carea instrumentelor de stimulare a 
ÎMM și atragerea investițiilor în eco-
nomia inteligentă, adică IT. 

Acestea, dar și alte măsuri anti-criză 
urmează să fie discutate la nivel 
tehnic, în detalii, cu autoritățile pub-
lice, 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 Repub-
licii Moldova și Prim-ministrului.

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 pon-
dere  în impact ar avea exportul de 
mere. 

Așa arată studiul ”Implicații eco-
nomice 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  ministrul 
economiei, Sergiu Gaibu, a sublini-
at 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 

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.
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DIASPORA POATE OBȚINE 
SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ÎN 
CONSULATE

Industria curieratului, care a luat amploare în perioada 
pandemică, trebuie reglementată legal 

A fost stabilit 
modul în care 
RM urmează 
să recunoască 
semnăturile elec-
tronice  eliberate 
în UE

Semnătura electronică a devenit accesibilă pentru cetățenii moldoveni stabiliți 
în Spania. Aceștia pot depune cerere la consulat și solicita eliberarea certifi-
catului cheii publice – Semnătura electronică avansată calificată. Până acum 
acest serviciu putea fi solicitat doar pe teritoriul Republicii Moldova. În curând, 
acesta va deveni accesibil din toate ambasadele și consulatele Republicii Mol-
dova peste hotare.  Cu ajutorul Semnăturii electronice avansate calificate, 
reprezentanții diasporei, inclusiv antreprenorii, pot, la distanță – din țara în 
care se află, interacționa cu autoritățile statului, cu agenții economici sau alți 
cetățeni. Adică pot depune online cereri, aplica la servicii electronice, încheia 
contracte cu furnizorii de utilități, și accesa o diversitate largă de alte servicii, 
pentru care anterior – erau nevoiți să se deplaseze în țară. Pe antreprenorii 
care au o afacere în Moldova, și nu pot fi prezenți fizic aici, semnătura digitală îi 
va ajuta să depună la distanță către instituțiile statului rapoarte cu semnătura 
electronică și declarații. Mai este posibilă acum solicitarea la distanță a acte-
lor permisive, inclusiv semnarea contractelor de afaceri și acorduri de anga-
jare a personalului prin Internet.  Aceste servicii au devenit disponibile și din 
afara hotarelor RM după ce în noiembrie 2021 Parlamentul a adoptat primul 
pachet legislativ pentru digitalizarea economiei. Documentul  implementează 
o serie întreagă de acțiuni-cheie din „Foaia de parcurs pentru impulsionarea 
procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului 
electronic”, elaborată de Ministerul Economiei și Consiliul Economic pe lângă 
Prim-ministru, cu suportul partenerilor de dezvoltare (BERD, IFC, USAID, GIZ, 
UK GGF). Consiliul Economic lucrează la un nou pachet legislativ care va per-
mite, printre altele, prestarea unei game largi de servicii notariale la distanță și 
de promovare a comerțului electronic.

Legislația actuală a Republicii  Moldova necesită completări la capitolul servicii 
de curierat privat și servicii poștale în domeniul comerțului electronic. Astăzi 
nici un act normativ nu reglementează activitatea de curierat rapid în regim 
”ușă-la-ușă” (”door-to-door”). Despre aceasta anunță sectorul asociativ de 
afaceri din țară. Subiectul este discutat la Consiliul Economic pe lângă prim-
ministrul RM cu participarea reprezentaților companiilor de curierat din țară și 
a instituțiilor de stat de resort. Din spusele oamenilor de afaceri, în perioada 
pandemică în Moldova a luat amploare Curieratul rapid în așa-numitul regim 
door to door – ușa-la-ușă. Însă răspândirea acestui serviciu odată cu comerțul 
electronic, a scos la iveală un șir de constrângeri și necesitatea unei atenții spe-
ciale pentru acest sub-sector economic important. Reprezentanții comunității 
de afaceri au vorbit despre necesitatea completării legislației cu prevederi ded-

icate industriei de curierat privat. 
Modificările ce vor deveni impera-
tive odată cu intrarea în vigoare 
a noului Cod vamal, începând cu 
anul viitor, trebuie să definească 
noțiunea de curierat privat, au-
toritatea care reglementează in-
dustria și criteriile de eligibilitate 
pentru obținerea certificării de 
desfășurare a activității de curi-
erat privat. S-a discutat necesi-
tatea ajustării unei serii de acte 
departamentale pentru a clari-
fica regimului returului de marfă 
și a rambursului internațional al 
plăților efectuate în regimul de 
comerț electronic, a documen-
telor însoțitoare și declarațiilor 
vamale și fiscale.   

Potrivit unui proiect de hotărâre 
a Guvernului recunoașterea în 
RM a semnăturilor electronice 
calificate eliberate în UE s-ar 
putea face prin utilizarea unui 
certificat calificat al cheii publice 
eliberat de un prestator de ser-
vicii de încredere dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene. 

Modalitatea respectivă de 
recunoaștere a acestui tip de 
semnături va da posibilitate in-
vestitorilor din UE de a semna și 
transmite documente electron-
ice către autoritățile din Mol-
dova. 

Acest lucru  ar permite valorifi-
carea unui potențial enorm de 
atragere a investițiilor din spațiu 
UE în Moldova și ar reduce din 
constrângerile investitorilor 
străini ce deja operează în RM. 

Pe 11 Noiembrie 2021 Parla-
mentul a votat modificări legisla-
tive prin care Republica Moldova 
recunoaște în mod unilateral 
semnăturile electronice ale UE. 

Modificările legislative au 
fost elaborate în cadrul 
implementării Foii de Parcurs 
pentru impulsionarea proce-
sului de digitizare a econo-
miei naționale și dezvoltare a 
comerțului electronic. 

Documentul este pus în aplicare 
de Ministerul Economiei în comun 
cu Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministrul RM și cu exper-
tiza internațională acordată prin 
intermediul Corporației Finan-
ciare Internaționale, BERD, GIZ, 
USAID.
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A FOST LANSATĂ FOAIA DE 
PARCURS PRIVIND ABILITAREA 
ECONOMICĂ A FEMEILOR

Din cauza grijilor casnice astăzi 
84 de mii de femei din Mol-
dova sunt inactive pe piața 
muncii. Și asta în timp ce peste 
100 de mii de locuri de muncă 
sunt vacante în țară. Așa arată 
datele Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale. Iar datele 
Centrului Național de Studii și 
Informare pentru Problemele 
Femeii ”Parteneriat pentru 
Dezvoltare” arată că diferența 
salarială dintre femei și bărbați 
în țara noastră este de 25%,  în 
16% de cazuri această diferență 
fiind una inexplicabilă. Pentru a 
susține abilitarea economică a 
Femeilor și a ajuta în acest sens 
statul și sectorul de afaceri, a 
fost elaborată o Foaie de par-
curs, lansată pe 13 mai 2022 la 
Guvern. Documentul urmărește 
5 obiective majore: Eliminarea 
barierelor în calea accesului egal 
la resurse;  Educație, dezvoltar-
ea competențelor și abilităților; 
Promovarea antreprenoriatului 
feminin; Îmbunătățirea accesu-
lui la participare pe piața muncii; 
și Consolidarea parteneriatelor 
cu sectorul privat în implemen-
tarea principiilor de abilitare a 
femeilor. Prezentă la evenimen-
tul de lansare a documentului, 
președinta Comisiei parlamen-
tare Politică Externă și Integrare 
Europeană Doina Gherman, 
a salutat lansarea Foii de par-
curs. Acest document, în viziu-
nea deputatei, unifică eforturile 
tuturor actorilor din domeniu 
în procesul de promovare a 
drepturilor femeilor. ”Abilitar-
ea economică a femeilor este 
crucială pentru întreaga soci-
etate, reprezentând un drept al 
femeii, iar pentru ca acesta să fie 
respectat este nevoie de politici 
și de legi. Iar noi deputații deja în-

treprindem măsuri și acțiuni în acest 
sens”, a adăugat Doina Gherman. La 
rândul său  Dominika Stojanoska, 
reprezentanta de țară UN Women 
Moldova a ținut să menționeze în 
cadrul evenimentului că ” Această 
foaie de parcurs reprezintă un docu-
ment important elaborat cu scopul 
de a accelera abilitarea economică a 
femeilor în Republica Moldova, fiind 
de o importanță majoră în contex-
tul actual socio-economic din țară. 
Abilitarea economică a femeilor este 
crucială în avansarea drepturilor 
femeilor și egalității de gen. Acest 
document reprezintă efortul comun 
al membrilor și experților Consili-
ului Economic, dedicat identificării 
acțiunilor necesare în vederea 
îmbunătățirii abilitării economice a 
femeilor în Moldova.” Șeful Secre-
tariatului Consiliului Economic pe 
lângă Prim-ministrul RM Ion Lupan, 
a subliniat în cadrul evenimentu-
lui că Foaia de Parcurs reprezintă o 
reală platformă sustenabilă pentru 
implicarea asociațiilor de afaceri, a 
comunității donatorilor, a agențiilor 
guvernamentale în promovarea 
inițiativelor care vizează creșterea 
rolului femeilor în economie. Șeful 
Secretariatului a chemat părțile inte-
resate să ajute la evidențierea prob-
lemelor critice legate de egalitatea de 
gen și abilitarea economică a femeilor 
prin acțiuni care pot fi implementate 
și asumate în Foaia de Parcurs. Stela 
Jemna, șefa cabinetului Prim-minis-
trului RM a menționat, în cadrul even-
imentului că Foaia de parcurs trebuie 
să fie aplicată în practică, astfel în 
cât mai multe femei să poată fi im-
plicate în afaceri și să poată găsi un 
echilibru între viața de familie și cea 
profesională. ”Suntem pe drumul cel 
bun pentru că am conștientizat prob-
lema, acum suntem pe calea căutării 
soluțiilor pentru depășirea acesteia”, 
a subliniat Stela Jemna. ”Acțiunile Foii 
de parcurs sunt foarte ambițioase. 
Noi de la Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale vom acorda tot 
suportul necesar ca să contribuim 
la îmbunătățirea oportunităților fe-
meilor în sfera economică, socială 
pentru ca drepturile lor să fie respec-
tate”, a menționat la rândul său Fe-
licia Bechtold, Secretarul de stat al 
Ministerului Muncii și Protecției So-
ciale. Punerea în aplicare a acțiunilor 

din Foaia de parcurs privind abili-
tarea economică a femeilor urmează 
să fie dezbătută în cadrul Consiliului 
Economic pe lângă Prim-ministrul 
RM cu prezentarea soluțiilor optime 
pentru instituțiile responsabile de 
implementarea lor. Cu acest scop în 
cadrul Consiliului Economic va fi creat 
un grup de lucru ad-hoc cu privire la 
abilitarea economică a femeilor și 
egalitatea de gen, care va monitoriza 
acest proces și va pune la dispoziția 
publicului evoluțiile realizării Foii de 
parcurs privind abilitarea economică 
a femeilor. Foia de parcurs privind 
abilitarea economică a femeilor este 
elaborată de Secretariatul Consiliului 
Economic pe lângă Prim-Ministrul 
RM, cu susținerea UN Women și cu 
sprijinul financiar al Suediei.



Subiectul este parte a Foii de Par-
curs privind Abilitarea Economică 

a Femeilor, elaborată de Sec-
retariatul Consiliului Economic 
pe lângă Prim-Ministrul RM, cu 

susținerea UN Women și cu spriji-
nul financiar al Suediei. 
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Din 25 aprilie intră în vigoare noile 
prevederi ale Codului muncii și Cod-
ului Educației, prin care angajatorii 
pot înființa în incinta întreprinder-
ilor creșe pentru copiii angajaților. 
Modificările au fost votate de Parla-
ment în martie curent, permițând 
angajatorului să ofere salariaților 
săi servicii de îngrijire a copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani, con-
form cadrului normativ aprobat de 
Guvern. 

Totodată deputații au stabilit că toate 
cheltuielile pentru acest tip de ser-
vicii la va suporta angajatorul. 

După intrarea în vigoare a noilor pre-
vederi 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 regulamentul 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 
Consiliului Economic pe lângă Prim-
ministru. 

În cadrul dezbaterilor cu comuni-
tatea 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. 

Datele statistice arată că în 2020 rata 
ocupării femeilor cu vârsta cuprinsă 
între 25-49 ani cu cel puțin un copil 
de vârstă preșcolară este de 35,5%, 

CREȘE PENTRU COPIII ANGAJAȚILOR POT FI DE-
SCHISE ÎN INCINTA ÎNTREPRINDERILOR 

considerabil mai mică decât cea a 
bărbaților care constituie 64%. 

Aceleași date arată că în medie cca 
16% din numărul total al copiilor de 
1-2 ani sunt încadrați în instituțiile de 
educație timpurie, ceea ce denotă că 
astfel de servicii în Moldova sunt încă 
foarte puține.

Contactează-ne: 

www.consecon.gov.md        022 250 373                                                      Fb/Consiliul Economic
consecon@gov.md               str. Piața Marii Adunări Naționale 1             Instagram/Consiliul Economic


