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Către: Natalia GAVRILIȚA 

Prim-ministru al Republicii Moldova 
 
Roman CAZAN 
Secretar general adjunct al Guvernului 
 
Iurie ȚURCANU 
Viceprim-ministru pentru Digitalizare 
 
Andrei SPÎNU 
Viceprim-ministru 
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
 
Dumitru BUDIANSCHI 
Ministrul Finanțelor 
 
Sergiu GAIBU 
Ministrul Economiei 
 
Sergiu LITVINENCO 
Ministrul Justiției 
 
Viorel GHERCIU 
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare 
 
Ala NEMERENCO 
Ministrul Sănătății 
 
Iuliana CANTARAGIU 
Ministrul Mediului 
 
Marcel SPATARI 
Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 
Nr. 109 din 6 septembrie 2021 
 
Ref.: Propunerile A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra Planului de Acțiuni al 
Guvernului pentru anii 2021-2022 
 
Stimați domni, stimate doamne, 
 
Prin prezenta, A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) vă 
adresează înaltele sale considerațiuni. 
 
În lumina misiunii noastre de a promova investițiile americane, străine și locale în Republica Moldova și 
de a dezvolta un climat de afaceri mai favorabil în Moldova prin colaborarea cu Guvernul și liderii mediului 
de afaceri, răspundem la apelul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de prezentare a propunerilor de 
completare a proiectului Planului de Acțiuni a Guvernului 2021 – 2022.  
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Așadar vă prezentăm în Anexă la prezenta scrisoare o serie de propuneri care, dacă vor fi implementate, 
vor stimula activitatea de afaceri în Republica Moldova. Respectivele propuneri sunt bazate pe 
Compendiul de Recomandări „AmCham Business CORe”, document al Camerei de Comerț Americane din 
Moldova, structurat pe nouă direcții prioritare de reforme: 
 

1. Garantarea premiselor fundamentale pentru creșterea economică durabilă și bunăstarea 
societății 

2. Consolidarea climatului de afaceri favorabil investițiilor 
3. Consolidarea unui sistem fiscal prietenos mediului de afaceri 
4. Asigurarea unui cadru de reglementare competitiv  al pieței muncii 
5. Fluidizarea comerțului transfrontalier și sporirea accesului pe piețe 
6. Sporirea gradului de utilizare a serviciilor financiare 
7. Asigurarea tranziției la o economie verde 
8. Stimularea dezvoltării sectoarelor reglementate (piața farmaceutică, telecomunicații) 
9. Avansarea în domeniul transformării digitale 

  
În speranța unui dialog deschis și a unei colaborări fructuoase, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați 
pentru orice informații adiționale. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 
 

AmCham Moldova este o asociație de business care reunește 143 de companii cu investiții americane, 
străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin colaborare cu 
autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și promovarea unui climat de 
business mai favorabil în Moldova.   
 
Comunitatea de afaceri AmCham Moldova, conform datelor colectate pentru anul 2019, realizează 
profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova, transferă 
cumulativ circa 30% din total TVA colectat la import și achită salarii angajaților de aproape 2 ori mai mari 
decât media achitată de sectorul privat - fapt ce denotă contribuția 
semnificativă a membrilor AmCham la bugetul național. 

https://msign.gov.md/
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Anexă 

Nr. Subiect/Problema și scurta descriere Soluția și acțiunile propuse Instituția publică 
responsabilă 

Note de poziție / 
argumentarea detaliată 

a necesității 

I. BUNA GUVERNARE 
 

1.1 Creșterea calității actului de guvernare 
 

1.  Asigurarea previzibilității reglementărilor activității de întreprinzător 
pe termen lung și scurt   
 
Desfășurarea afacerilor în Republica Moldova prezintă în continuare 
provocări enorme pentru investitorii care speră la un model de afaceri 
cu un anumit nivel de previzibilitate a cadrului de reglementare. 
 

1) Asigurarea previzibilității 
cadrului de reglementare, 
astfel ca agenții economici să 
rămână focusați pe 
eficientizarea activității 
operaționale și dezvoltarea 
afacerii; 
2) Oferirea unei perioade de 
tranziție rezonabile pentru 
conformarea la noile 
reglementări. 
 

Guvernul Republicii 
Moldova 

 

2.  Purtarea dialogului cu sectorul privat pentru alinierea priorităților 
publice și private de dezvoltare   
 
Este esențial ca orice decizie care afectează activitatea de întreprinzător 
să fie comunicată către și în prealabil consultată cu reprezentanții 
mediului de afaceri. Elaborarea documentului de analiză a impactului 
de reglementare care însoțește proiectele de decizii trebuie să 
reprezinte una din etapele obligatorii de respectat în procesul de 
promovare a politicilor cu impact asupra mediului de business, atât la 
nivelul autorităților executive, cât și la nivelul Parlamentului. 
 
La moment aceste obligații nu sunt uniform și în toate cazurile 
respectate. 

1) Solicitarea în mod activ și 
regulat a opiniei sectorului 
privat asupra proiectelor de 
acte normative; 
2) Respectarea obligației de 
elaborare a documentelor de 
analiză a impactului de 
reglementare  spre a fi anexate 
proiectelor de acte care 
reglementează activitatea de 
întreprinzător, inclusiv pentru 
inițiativele legislative înaintate 
de deputații în Parlament; 

Guvernul Republicii 
Moldova 
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 3) Asigurarea calității 
procesului legislativ, prin 
îmbunătățirea expertizei și 
capacităților funcționarilor 
publici de elaborare a 
proiectelor de acte normative 
(inclusiv cu expertiză 
acumulată în sectorul privat); 
4) Neadmiterea operării 
modificărilor netransparente în 
proiectele actelor normative 
ulterior parcurgerii procesului 
consultativ; 
5) Ameliorarea comunicării cu 
sectorul privat prin 
argumentarea clară a motivelor 
pentru care propunerile și 
recomandările sectorului 
privat, elaborate și înaintate 
asupra actelor normative 
consultate, nu sunt acceptate. 
 

II. TRANSFORMARE DIGITALĂ 

3. Facilitarea implementării mecanismelor de identificare electronică de 
la distanță (e-KYC) 
 
Lipsa unui cadru normativ expres duce la o incluziune financiară mai 
redusă a populației și o penetrare a accesului la servicii financiare mai 
puțin pronunțată, în special, în zonele îndepărtate ale țării. 

Dezvoltarea unui cadru clar de 
referință pentru companii în 
ceea ce ține de identificarea de 
la distanță, agreate între toate 
părțile interesate în așa fel 
încât companiile să poată 

Centrul de protecție a 
datelor cu caracter 
personal 
 

Scrisoarea nr. 226 din 8 
decembrie 20201  
 
Scrisoarea nr. 98 din 18 
august 20212  
 

 
1 https://www.amcham.md/st_files/2020/12/17/145_ATIC-AmCham_Scrisoare-KYC-8-dec-2020.pdf  
2 https://www.amcham.md/st_files/2021/08/23/98_AmCham_BNM_eKYC.pdf  

https://www.amcham.md/st_files/2020/12/17/145_ATIC-AmCham_Scrisoare-KYC-8-dec-2020.pdf
https://www.amcham.md/st_files/2021/08/23/98_AmCham_BNM_eKYC.pdf
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genera propriile algoritme de 
identificare, pornind de la 
criteriile stabilite la nivel 
normativ sau să opteze pentru 
utilizarea unor mecanisme deja 
consacrate pe filiera 
guvernamentală (prin M-
Connect, de exemplu). 

Serviciul de prevenire și 
combatere a spălării 
banilor 
 
Banca Națională a 
Moldovei 
 
STISC  
 
Serviciul intern de 
securitate 

Scrisoarea nr. 103 din 
25 august 20213  

4. Simplificarea procedurilor din spatele semnăturii electronice 

 

Revizuirea cadrului normativ 
primar și secundar în ceea ce 
ține de semnătura electronică 
și procesele ce sunt 
administrate de autoritățile 
relevante, inclusiv prin 
stabilirea unui mecanism care 
va permite semnăturile 
electronice necalificate în 
procesele B2B și interne, dar și 
acceptarea semnăturilor 
electronice emise în alte țări, 
inclusiv recunoașterea 
unilaterală a semnăturii 
electronice emise în UE. 

STISC 
 
Serviciul intern de 
securitate 

Scrisoarea nr. 103 din 
25 august 20214 
 

5. Lărgirea spectrului de servicii guvernamentale 
 

1) Asigurarea unei 
interoperabilități depline 
între registrele și 

Agenția de Guvernare 
Electronică 
 

Scrisoarea nr. 103 din 
25 august 20215 
 

 
3 https://www.amcham.md/st_files/2021/09/02/103_AmCham_VPM%20digitalizare_sedinta_comitet_MM.pdf  
4 https://www.amcham.md/st_files/2021/09/02/103_AmCham_VPM%20digitalizare_sedinta_comitet_MM.pdf  
5 https://www.amcham.md/st_files/2021/09/02/103_AmCham_VPM%20digitalizare_sedinta_comitet_MM.pdf  

https://www.amcham.md/st_files/2021/09/02/103_AmCham_VPM%20digitalizare_sedinta_comitet_MM.pdf
https://www.amcham.md/st_files/2021/09/02/103_AmCham_VPM%20digitalizare_sedinta_comitet_MM.pdf
https://www.amcham.md/st_files/2021/09/02/103_AmCham_VPM%20digitalizare_sedinta_comitet_MM.pdf
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Chiar dacă sunt disponibile mai multe canale de interoperabilitate, 
instituțiile publice continuă să își documenteze procesele pornind de la 
solicitarea unor documente, care deja sunt disponibile autorităților 
guvernamentale și/sau publice, ceea ce face costul de conformare la 
aceste reguli mai ridicat și îngreunează procesul de interacțiune cu 
autoritățile, per se. 

instituțiile publice și 
amendarea proceselor din 
cadrul entităților în 
vederea utilizării 
resurselor puse la 
dispoziția acestora; 

2) Oferirea accesului 
agenților economici la 
registrele deținute de stat 
la tarife rezonabile; 

3) Sprijinirea creării unei 
platforme de 
interoperabilitate între 
Serviciul Fiscal de Stat, 
executori judecătorești și 
entitățile din sectorul 
financiar; 

4) Excluderea circuitului 
documentelor 
confirmative (extrase de la 
ASP) pe suport solid în 
contextul tranzacțiilor 
imobiliare la etapa 
autentificării notariale a 
acestora considerând 
accesul on-line a notarilor 
la extrasele cadastrale; 

5) Implementarea 
automatizării robotizate a 
proceselor la nivelul 
sistemelor informatice ale 
autorităților publice. 

Agenția Servicii Publice 
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6. Stimularea „economiei fără numerar” 
 
Economia fără numerar este un deziderat mult dorit care poate fi atins 
doar printr-un set de politici clare și bine targhetate, în special, în ceea 
ce ține de susținere și stimulare a serviciilor de plată electronice. 
 
 

1) Dezvoltarea și 
implementarea strategiei 
de reducere a circulației 
numerarului în economia 
națională; 

2) Desfășurarea unei campanii 
educaționale multi-
instituționale pentru 
consolidarea cunoștințelor 
populației despre serviciile 
financiare; 

3) Asigurarea concurenței 
loiale pe piața serviciilor de 
plată (din perspectiva 
reglementărilor și 
combaterii activităților 
furnizorilor fără licență);  

4) Transpunerea prevederilor 
Directivei nr. 2015/2366 a 
Parlamentului European și 
a Consiliului din 25 
noiembrie 2015 privind 
serviciile de plată în cadrul 
pieței interne – PSD2;  

5) Identificarea unei valori 
echilibrate a numerarului și 
a tranzacțiilor fără numerar 
(pentru a fi realizate, este 
necesar efectuarea unui 

Ministerul Finanțelor 
 
Serviciul Fiscal de Stat 
 
Banca Națională a 
Moldovei 
 
Ministerul Educației 
 
Ministerul Economiei 

Scrisoarea nr. 20 din 22 
februarie 20216 
 
Scrisoarea nr. 73 din 18 
mai 20217 
 
Scrisoarea nr. 76 din 4 
iunie 20218 
 

 
6 https://www.amcham.md/st_files/2021/02/22/20_AmCham_MF_norme%20tranzitorii_Fiscal%20Gateway.pdf  
7 https://www.amcham.md/st_files/2021/05/24/73_AmCham_HG141_regulamente_ECC_MEV.pdf  
8 https://www.amcham.md/st_files/2021/06/14/76_AmCham_BNM_PSD2.pdf  

https://www.amcham.md/st_files/2021/02/22/20_AmCham_MF_norme%20tranzitorii_Fiscal%20Gateway.pdf
https://www.amcham.md/st_files/2021/05/24/73_AmCham_HG141_regulamente_ECC_MEV.pdf
https://www.amcham.md/st_files/2021/06/14/76_AmCham_BNM_PSD2.pdf
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studiu al valorii 
numerarului, dar și unui 
studiu al impactului 
tranzacțiilor fără numerar 
asupra economiei ascunse, 
care va conține 
recomandări practice, 
inclusiv cu o abordare 
adecvată a particularităților 
zonelor rurale și a 
sectorului agricol, în 
ansamblu); 

6) Introducerea de facilități 
fiscale pentru tranzacțiile 
fără numerar / pentru 
comercianții care acceptă 
tranzacții fără numerar; 

7) Instituirea posibilității de a 
primi numerar prin POS-
terminale.  

III. JUSTIȚIE ȘI ANTICORUPȚIE 

7. Promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin 
îmbunătățirea cadrului de reglementare 
 
În cadrul activităților de implementare a Strategiei de Reformare a 
Sectorului Justiției 2011-2016, pe platforma Ministerului Justiției au fost 
formulate o serie de recomandări în ce privește extinderea 
arbitrabilității litigiilor, crearea unei legi unice în domeniul arbitrajului, 
optimizarea procedurii de eliberare a titlurilor executorii în temeiul 
hotărârilor arbitrale, etc.  
 

Îmbunătățirea cadrului de 
reglementare în domeniul 
arbitrajului 

Ministerul Justiției  
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Încurajăm în continuare setarea de obiective privind fortificarea căilor 
alternative de soluționare a litigiilor. 
 

8. Extinderea posibilității de a desfășura proceduri judiciare prin 
intermediul videoconferințelor 
 
La moment legislația procesuală civilă a Republicii Moldova permite 
utilizarea videoconferinței doar în unele cazuri speciale prevăzute de 
art. 154 alin. (4), art. 213 alin. (3) și art. 216 alin. (11) ale Codului de 
procedură civilă. 

Modificarea cadrului 
normativ în vederea lărgirii 
posibilității de utilizare a 
videoconferinței în procedurile 
civile. 

Ministerul Justiției  

9. Stimularea procesului de soluționare a litigiilor prin arbitrare 
 
 

Scutirea serviciilor de arbitraj 
de impozite și taxe, similar 
altor servicii din sistemul 
tradițional al justiției. 

Ministerul Justiției 
 
Ministerul Finanțelor 

 

10. Unificarea bazei de date a deciziilor judiciare și simplificarea utilizării 
acesteia în cadrul procesului de analiză a riscurilor în afaceri 
În practică, în cadrul evaluării partenerilor comerciali operatorii, în 
scopul evaluării riscurilor de afaceri au nevoie de acces la cauzele civile 
în care contractanții au avut calitate de parte în litigiu, pentru a estima 
în eventualitate credibilitatea, bonitatea și solvabilitatea subiecților.  
 

 Ministerul Justiției  

IV. ECONOMIE ȘI ANTREPRENORIAT 
(Economie, mediul de afaceri și fiscalitate) 

4.0 SUSȚINEREA PRODUCĂTORILOR AUTOHTONI  

 

11. Implementarea unor politici și reglementări care ar reduce costurile 
de desfășurare a afacerii, ar diminua povara financiar-administrativă 
de conformare și ar îmbunătăți per general climatul investițional 
pentru încurajarea producerii bunurilor autohtone  
 

1) Revizuirea Legii nr. 
160/2011 prin reducerea 
numărului actelor 
permisive 

2) Dezvoltarea capacităților 
ODIMM de a oferi 
consultanță de afaceri 

Ministerul Economiei 
 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
 
Ministerul Finanțelor 
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Asigurarea existenței instrumentelor financiare și a consultanței în 
afaceri ce ar permite companiilor locale  pentru a încuraja producătorii 
locali să se alinieze la noile rigori legale și la standardele piețelor străine 
 

4.1 COMERȚ INTERNAȚIONAL 

12. Optimizarea procedurii de vămuire a trimiterilor poștale, atât la 
export, cât și la import costisitoare și birocratice 
 
Simplificarea procedurii de achitare a drepturilor de import pentru 
persoanele fizice care, în cadrul tranzacțiilor comerciale (B2C – de la 
business la consumator), introduc prin intermediul trimiterilor poștale 
internaționale mărfuri cu caracter comercial. 
 

1) Aprobarea cadrului normativ 
aferent; 

2) Dezvoltarea soluției 
tehnologice. 

 

Ministerul Finanțelor 
 
Serviciul Vamal 
 

Scrisoarea nr. 107 din 24 
septembrie 20209 

13. Aplicarea Convenției Regionale cu privire la regulile de origine 
preferențiale pan-euro-mediteraneene în procesul schimburilor 
comerciale cu țările–membre ale Acordului privind crearea zonei de 
comerț liber între statele membre GUAM. 

Tratat internațional. Ministerul Economiei 
 
Serviciul Vamal 
 

 

14. Lipsa sistemului de analiză a riscurilor la introducerea bunurilor 
supuse controlului ANSA la frontieră 
 
Contrar prevederilor HG nr. 938/2018, Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor nu a implementat sistemul de analiză a riscurilor 
pentru determinarea tipului de control ce urmează a fi efectuat de către 
inspectorii ANSA. 
 

Adoptarea unui act normativ / 
Ordin ANSA. 

Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor 
 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
 

Scrisoarea nr. 47 din 1 
august 201910 

15. Disfuncționalitatea mecanismului de amânare a achitării drepturilor 
de import 
 

Modificarea Codului fiscal. Ministerul Finanțelor 
 
Serviciul Vamal 

Detalii11 

 
9 https://amcham.md/st_files/2021/08/22/107.%20AmCham-SV.semnat%20(003).pdf 
10 https://www.amcham.md/userfiles/file/2019/47.pdf    
11 https://amcham.md/st_files/2021/08/22/Aviz%20Aminarea%20achitarii%20TVA%20la%20import.pdf  

https://amcham.md/st_files/2021/08/22/107.%20AmCham-SV.semnat%20(003).pdf
https://www.amcham.md/userfiles/file/2019/47.pdf
https://amcham.md/st_files/2021/08/22/Aviz%20Aminarea%20achitarii%20TVA%20la%20import.pdf
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Agenții economici ce dețin certificat de prelungire a termenului de plată 
sunt privați de dreptul de deducere a T.V.A. în cadrul operațiunilor de 
import desfășurate în luna premergătoare celei în care se declară TVA, 
de facto achitând TVA dublu, pe aceeași operațiune de import, în luna 
de raportare. 
 

16. Revizuirea taxelor de import la produsele ce reprezintă un interes de 
dezvoltare strategic pentru economia națională, de la perspectivă 
fiscală la perspectivă comercială 
 
Spre exemplu menținerea taxei de import la concentratele de suc de 
fructe exotice dezavantajează producătorii naționali de sucuri pe piețele 
străine, dat fiind că prezența pe raft este condiționată și de prezența 
unei game variate de produse; taxa de import la tractoarele de 
capacitate mare descurajează agricultorii să-și eficientizeze activitatea 
agricolă. 
 

Modificarea Legii nr. 172/2014 
privind nomenclatura 
combinată a mărfurilor. 

Ministerul Economiei 
 
Ministerul Finanțelor 
 

 

17. Eliminarea barierelor tarifare pentru mărfurile originare din țări cu 
care Republica Moldova a semnat acorduri de liber schimb (ex. taxe 
pe ambalaj) 

Modificarea Legii nr. 
1540/1998 privind taxele 
pentru poluarea mediului. 
 

Ministerul Economiei 
 
Ministerul Mediului 

 

18. Practici și mecanisme discriminatorii dintre produse locale și străine 
 
Revizuirea măsurilor ce reprezintă bariere netarifare în calea 
comerțului, cum ar fi limitarea expunerii pe rafturile magazinelor a 
mărfurilor importate, reglementarea relațiilor comerciale dintre 
furnizori și comercianți (e.g. reduceri, activități de marketing). 
 

Modificarea Legii nr. 231/2010 
privind comerțul interior. 

Ministerul Economiei 
 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
 

Scrisoare nr. 18 din 19 
februarie 202112 

19. Lipsa metodologiei de includere și excludere a produselor din Lista 
produselor provenite din lanțul alimentar scurt 
 

Modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 113/2021 cu 
privire la aprobarea Listei 

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 

 

 
12 https://amcham.md/st_files/2021/08/23/18.%20AmCham-Parlament%20PL18-21.pdf  

https://amcham.md/st_files/2021/08/23/18.%20AmCham-Parlament%20PL18-21.pdf
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Pentru a se asigura un nivel adecvat al transparenței în procesul 
decizional, procesul de includere și excludere a produselor din Listă, 
care de altfel este un proces ciclic, urmează a se desfășura în baza unei 
proceduri și a unor criterii clar stabilite. Dezvăluirea respectivelor criterii 
este importantă și pentru părțile interesate pentru a formula o 
justificare adecvată atunci când se propune includerea sau excluderea 
unor categorii de produse din Listă. 
 

produselor alimentare 
provenite din lanțul alimentar 
scurt. 

20. Nerespectarea procedurilor de evaluare și verificare a conformității 
cimentului importat în Republica Moldova 
 
Actualmente cimenturile de import sunt plasate pe piață fără a fi supuse 
evaluării conformității și nu sunt însoțite de Certificatul de Constanță a 
Performanței, de Declarația de Performanță, cu aplicarea marcajului de 
conformitate SM și, în același timp, nu sunt asigurate preventiv acțiunile 
obligatorii de control al calității prevăzute de legislația Republicii 
Moldova.   
 

Contracararea practicilor de 
nerespectare a procedurilor de 
evaluare și verificare a 
conformității cimentului 
importat în Republica Moldova 
prevăzute de standardele 
armonizate (EN). 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 

 

21. Blocajul exporturilor de ciment din Republica Moldova în Ucraina 
 
Începând cu 28.06.2019, pentru următorii 5 ani, livrările de ciment din 
Republica Moldova în Ucraina sunt supuse unei taxe antidumping în 
mărime de 94,46%, decizie luată de autoritățile din Ucraina ca rezultat 
a unei anchete antidumping inițiată la 02 iulie 2018. 

Deblocarea exporturilor de 
ciment din Republica Moldova 
în Ucraina, prin întreprinderea 
acțiunilor de către autoritățile 
de resort îndreptate spre 
excluderea taxei antidumping. 

Ministerul Economiei 
 
Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 

 

4.2 SERVICII FINANCIARE 

22. Reglementarea activității de crowdfunding / finanțarea participativă 
 
Cadrul de reglementare nu permite dezvoltarea unor inițiative 
comerciale în domeniul fintech precum crowdfunding și P2P lending, 

Elaborarea cadrului normativ. Ministerul Economiei Scrisoare nr. 65 din 14 
iunie 201813 

 
13 https://www.amcham.md/st_files/2020/12/17/146_ATIC-AmCham_Scrisoare-Crowdfunding.pdf 

https://www.amcham.md/st_files/2020/12/17/146_ATIC-AmCham_Scrisoare-Crowdfunding.pdf
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fapt ce privează pe cei interesați de a investi pe de o parte, și a de a se 
finanța pe de altă parte prin instrumente alternative de dezvoltare. 
 

23. Dezvoltarea unei Strategii în domeniul reducerii numerarului în 
economie 
 
În documentul de analiză „Utilizarea limitată a plăților fără numerar în 
Moldova: diagnoză și opțiuni de politici” dezvoltat de GET Moldova se 
menționează despre necesitatea unei abordări sistemice în 
implementarea inițiativelor de sporire a plăților cu cardul. Astfel se 
remarcă că intervențiile politice în vederea creșterii utilizării plăților fără 
numerar trebuie să fie bazate pe o analiză detaliată a stimulentelor cu 
care se confruntă toate părțile interesate: consumatorii, comercianții, 
băncile care achiziționează și cele emitente. 
 

Elaborarea unui document de 
politici. 

Ministerul Economiei 
 
Banca Națională a 
Moldovei 
 

Scrisoarea nr. 129 din 7 
decembrie 201914 

24. Modernizarea SIA „Registrul Garanțiilor Reale Mobiliare” și a cadrului 
normativ aferent 
 
Modificarea legislației secundare (înlocuirea sau modificarea materială 
a Regulamentului privind garanțiile reale mobiliare nr. 210/2016), 
pentru alinierea la legile reformate privind creditele garantate și 
asigurarea protecției drepturilor de securitate și a gradului de prioritate 
pentru creditorii concurenți. 
 
AmCham Moldova, din numele industriei financiare bancare și 
nebancare, a adresat mai multe scrisori cu solicitări de îmbunătățire a 
SIA, inclusiv necesare pentru securizarea tranzacțiilor cu gajul. Deși 
soluțiile software au fost date în exploatare în anul 2015, breșele 
raportate nu au fost eliminate. 
 

1) Elaborarea unui act 
normativ nou privind 
Registrul garanțiilor reale 
mobiliare;  

2) Eliminarea deficiențelor de 
ordin tehnic. 

Ministerul Justiției Scrisoare nr. 29 din 31 
mai 201915 

 
14 http://www.amcham.md/userfiles/file/2018/strategia%20promovarea%20platilor%20fara%20numerar(1).pdf  
15 https://amcham.md/st_files/2021/08/23/Demers- Deficiente Registrul Garantiilor septembrie 2019.pdf  

http://www.amcham.md/userfiles/file/2018/strategia%20promovarea%20platilor%20fara%20numerar(1).pdf
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25. Revizuirea cadrului normativ care reglementează procedura de 
consultare a potențialului fidejusor consumator 
 
Hotărîrea de Guvern nr. 251/2019 stabilește mai multe norme care 
îngreunează procedura de consultare a potențialului fidejusor 
consumator (e.g. situația de incompatibilitate prevăzută la punctul 4, 
subpunctul 4), fapt care este considerat a fi în detrimentul tuturor 
părților interesate. 
 

Modificarea hotărârii 
Guvernului nr. 251/2019 cu 
privire la constatarea 
consultării independente a 
potențialului fidejusor 
consumator. 

Ministerul Justiției  

26. Revizuirea cadrului normativ în domeniul executării silite 
 
Cadrul normativ actual în domeniul executării silite stabilește în sarcina 
băncilor și altor organizații obligația de a furniza în mod gratuit 
informațiile solicitate de către executorii judecătorești în procedura de 
executare, fapt care implică cheltuieli administrativ-operaționale 
considerabile pentru organizații.  
 
Facilitarea accesului în mod automatizat al executorilor judecătorești la 
registrele care conțin informația necesară în procedura de executare și 
permiterea recuperării costurilor efectiv suportate de către bănci și alte 
organizații în procesul furnizării informațiilor, prin stabilirea faptului că 
respectivul serviciu se prestează contra plată, sunt considerate soluții 
potrivite pentru înlăturarea deficiențelor identificate. 
 

1) Modificarea Codului de 
executare nr. 443/2004 și 
Legii nr. 113/2010 privind 
executorii judecătorești; 

2) Elaborarea soluției IT. 
 

Ministerul Justiției  

27. Diminuarea costurilor de finanțare a organizațiilor de creditare 
nebancară, prin: 

1. Relaxarea cerințelor pentru accesarea facilităților de finanțare 
administrate de stat (DLC) de către organizațiile de creditare 
nebancară; 

2. Asigurarea accesului efectiv al organizațiilor de creditare 
nebancară la Fondul de Garantare a Creditelor; 

3. Extinderea instrumentelor de hedging a riscului valutar către 
sectorul de creditare nebancar; 

Modificarea actelor normative. Ministerul Economiei 
 
Ministerul Finanțelor 
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4. Instituirea cadrului legal pentru a permite SRL-urilor, în 
particular OCN-urilor SRL, emiterea obligațiunilor în moneda 
locală. 

 

4.3 FISCALITATE 

28. Rescrierea Codului fiscal inclusiv prin alinierea acestuia la prevederile 
Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană 
 
Există un document al Ministerului Finanțelor din anul 2018, denumit 
Conceptul de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal, care prevede 
că ar trebui să se facă unele activități pentru rescrierea Codului fiscal, 
cu un calendar bine definit pentru a face acest lucru. Este imperativ să 
fie actualizat calendarul pentru a continua procesul de rescriere. Totuși, 
este important să se implice comunitatea de afaceri încă de la primele 
etape pentru a beneficia de cea mai bună expertiză a comunității de 
afaceri chiar de la început. 
 

1) Actualizarea Conceptului 
de rescriere a Codului fiscal  
și a Codului vamal; 

2) Formarea grupului de lucru 
responsabil de proces, cu 
implicarea mediului de 
afaceri; 

3) Identificarea necesităților și 
stabilirea modalității prin 
care acestea ar fi acoperite 
(resurse interne ale 
Ministerului, resurse 
externe subcontractate, 
finanțate de donatori, etc.); 

4) Rescrierea Codului fiscal – 
capitol cu capitol. 

 

Ministerul Finanțelor Scrisoarea nr. 44 din 7 
aprilie 202116 
 
 

29. Creșterea fluxurilor de investiții prin stimulente fiscale eficiente 

Unele regimuri fiscale sau stimulente fiscale și-au dovedit eficiența în 
creșterea interesului investitorilor pentru Moldova. Este important să 
se mențină aceste stimulente cât mai mult posibil pentru a continua 
explorarea beneficiilor regimului pentru mediul de afaceri și bugetul de 
stat (prin creșterea veniturilor, în principal venituri „înălbite”).  

1) Efectuarea unei scanări 
exhaustive a acelor 
facilități care deja sunt 
utilizate de companii; 

2) Extinderea facilităților 
eficiente (parcuri IT, zonele 
economice libere, etc.); 

Ministerul Economiei 
 
Ministerul Finanțelor 

 

 
16 https://www.amcham.md/st_files/2021/04/08/44_2021_AmCham_MF_SFS_Prioritati_fiscale_contabile_audit.pdf  

https://www.mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/Concept%20ACTUALIZAT%20.pdf
https://www.mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/Concept%20ACTUALIZAT%20.pdf
https://www.mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/Concept%20ACTUALIZAT%20.pdf
https://www.mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/Concept%20ACTUALIZAT%20.pdf
https://www.amcham.md/st_files/2021/04/08/44_2021_AmCham_MF_SFS_Prioritati_fiscale_contabile_audit.pdf
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De asemenea, pentru stimularea investițiilor interne, este crucial să fie 
acordată o șansă companiilor să reinvestească profiturile în activitatea 
lor și să nu plătească impozitul pe profit dacă această decizie este luată. 
 

3) Identificarea unor facilități 
ce ar fi eficiente în 
atragerea investitorilor 
(cota ”zero” la profitul 
reinvestit, de exemplu); 

4) Implementarea facilităților 
identificate, după analiza 
impactului de 
reglementare. 

 

30. Țintirea taxelor locale  
 
Taxele locale reprezintă un subiect intens discutat în ultimul timp și 
reprezintă unul de interes atât pentru autoritățile locale, cât și pentru 
mediul de afaceri. 
 
Au fost făcuți pași importanți cu plafonarea taxelor locale, dar tot sunt 
momente ce necesită a fi abordate pentru a face acest mecanism 
funcțional și previzibil. 

1) Efectuarea unei analize a 
impactului de 
reglementare post-
implementare pentru a 
stabili situația la zi după 
implementarea plafonării 
taxelor locale (evoluția 
veniturilor autorităților, 
evoluția percepției 
comunității de afaceri, etc.) 

2) Elaborarea și aprobarea 
unei metodologii unice și 
obligatorii pentru toate 
autoritățile publice locale 
care să fie utilizată pentru 
calcularea impozitelor 
pentru unitățile comerciale 
și de furnizare de servicii, 
care să protejeze atât 
autoritățile publice locale, 
cât și contribuabilii. 

Ministerul Finanțelor 
 
Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
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31. Deduceri asociate muncii de la distanță, inclusiv asociate COVID-19 
 
Menționăm existența unor probleme ce țin de lucrul de la distanță care 
nu sunt acoperite expres de cadrul normativ, ceea ce ar putea crea 
situații problematice între contribuabili și inspectori fiscali în cadrul 
activităților de conformare forțată (controale fiscale).  
 
 

Clarificarea expresă, prin Baza 
Generalizată a Practicii Fiscale, 
eventual, prin modificările 
legislative, dacă va fi cazul, a 
statutului cheltuielilor ce sunt 
asociate perioadelor anilor 
2020-2021 în ceea ce ține de 
COVID-19, atât în perioade ale 
stărilor de urgență, cât și în 
perioade ale stărilor de alertă 
în sănătate publică (statutul 
fiscal al cheltuielilor ce țin de 
lucrul de la distanță, sumele de 
locațiune achitate în cazul 
închiderii forțate exprese sau 
colaterale a zonelor în care se 
amplasează spațiile luate în 
locațiune, uzura tehnicii în 
oficiile ce nu sunt folosite pe 
timp de COVID-19 și alte 
subiecte relevante, menționate 
și în adresările anterioare ale 
AmCham) atât pentru agenții 
economici (angajatori), cât și 
pentru salariați. 

 

Ministerul Finanțelor Scrisoarea nr. 114 din 9 
octombrie 202017 

32. Relansarea discuțiilor privind Tratatul pentru evitarea dublei impuneri 
între Statele Unite ale Americii și Republica Moldova 
 

Negocierea unei convenții noi 
sau ajustarea prin protocoale a 
convenției existente și 

Ministerul Finanțelor 
 

 

 
17 https://www.amcham.md/st_files/2020/10/09/114_AmCham_MF_COVID%20deducere.semnat.pdf  

https://www.amcham.md/st_files/2020/10/09/114_AmCham_MF_COVID%20deducere.semnat.pdf
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Republica Moldova în prezent nu are încheiată o Convenție pentru 
evitarea dublei impuneri cu Statele Unite ale Americii, precum şi nu 
aplică prin succesiune Convenția între Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste şi Statele Unite ale Americii cu privire la chestiunile fiscale, 
semnată la Washington la 20 iunie 1973, cea din urmă este aplicată 
unilateral de către Statele Unite ale Americii. Observăm că există 
precedente de aplicare prin succesiune de către Republica Moldova a 
convențiilor bilaterale în materie fiscală cu Republica Federală 
Germania, Guvernul Japoniei, sau Guvernul Regatului Belgiei, textele 
acestora fiind mai detaliate și explicite. Iar în cazul Belgiei, Republica 
Moldova prin Legea nr.17-VIII din 17.09.2009 a ratificat noua Convenție 
încheiată între părți.  
 

ratificarea corespunzătoare a 
acesteia. 

Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării 
Europene 

33.  Consolidarea capacităților de administrare fiscală cu accent pe 
conformarea voluntară 
 
Asigurarea faptului că toate procedurile fiscale sunt explicate în mod 
exhaustiv și adecvat, evitând tratări duble sau generale, iar cele mai 
bune practici în aplicarea reglementărilor fiscale sunt transparente și 
clare pentru toate părțile implicate. 
 
Este foarte important ca nu doar legislația fiscală să fie clară și aplicabilă, 
dar și actele normative secundare care vin să explice unele norme legale 
din punct de vedere aplicativ.  

1) Evaluarea mecanismelor de 
conformare voluntară 
curent utilizate cu 
identificarea celor mai 
eficiente și prietenoase; 

2) Identificarea unor 
mecanisme noi, digitale, 
bine focusate, care ar 
permite o interacțiune mai 
plăcută între contribuabil și 
organul fiscal, pentru a 
asigura o informare cât mai 
comprehensivă pre acțiuni 
de conformare forțată; 

3) Elaborarea unei strategii, 
unui program de 
conformare voluntară care 
ar permite asistența 
contribuabililor în fiecare 
fază din ciclul de 

Ministerul Finanțelor 
(Serviciul Fiscal de Stat) 
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interacțiune a acestuia cu 
autoritățile fiscale (pre-
conformare forțată, pe 
parcurs și post eveniment). 

 

 4.5 ALTELE 

34. Remunerația compensatorie pentru copia privată 
 
Legea cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe explică într-un 
mod neclar mecanismul de percepere a remunerației compensatorii 
pentru copia privată și nu stabilește o listă explicită a echipamentelor și 
suporturilor pentru care se percepe remunerația compensatorie pentru 
copia privată. 
 
Pe de altă parte, cuantumul remunerației compensatorii stabilit de lege 
pentru titularii de drepturi constituie 3% din valoarea bunurilor 
importate, care este unul dintre cele mai mari niveluri compensatorii 
din lume. 
 
Legea este interpretată excesiv și abuziv de către beneficiarii 
remunerației colectate (organizații de gestiune colectivă), solicitând 
plata remunerației de minim 3% pentru diverse suporturi, cum ar fi 
smartphone-urile, computerele și alte dispozitive similare, pretinzând 
că aceste dispozitive sunt utilizate pentru producerea copiilor private.  
 

Modificarea cadrului normativ 
privind drepturile de autor și 
drepturile conexe cu luarea în 
considerare a următoarelor 
necesități stringente: 
 
1) Reducerea semnificativă a 

valorii remunerației 
compensatorii, ceea ce va 
diminua povara financiară 
asupra operatorilor 
economici și 
consumatorilor; 

2) Remodelarea 
mecanismului și a 
procedurilor de colectare și 
distribuire a remunerațiilor 
compensatorii. 

 

Guvernul Republicii 
Moldova 
 
AGEPI 

Scrisoarea nr. 215 din 27 
octombrie 202018 

35. Elaborarea unei legi echilibrate cu privire la ombudsmanul 
antreprenorilor care să satisfacă nevoile mediului de business 

Elaborarea și adoptarea actelor 
normative. 
 

Guvernul Republicii 
Moldova 
 
Ministerul Economiei 
 

 

 
18 https://amcham.md/st_files/2021/08/24/95-Aviz-Comun-Legea-139-_ATIC-AmCham-FIA.pdf  

https://amcham.md/st_files/2021/08/24/95-Aviz-Comun-Legea-139-_ATIC-AmCham-FIA.pdf
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36. Adoptarea noului cadru normativ privind protecția datelor cu caracter 
personal 
 
Republica Moldova a inițiat procesul de transpunere în legislația 
națională a noului Regulament UE privind protecția datelor cu caracter 
personal (GDPR), depunând eforturi în asigurarea aplicării 
extrateritoriale a GDPR-ului. La moment proiectele de legi se 
examinează în Parlament și conțin un șir de carențe care necesită a fi 
înlăturate până la adoptarea proiectelor în lectură finală, cu luarea în 
considerare a opiniilor tuturor părților interesate. 
 

1) Îmbunătățirea textului 
proiectelor de legi în 
colaborare cu experții UE și 
părțile interesate 

2) Discutarea versiunilor 
îmbunătățite în cadrul 
comisiilor parlamentare cu 
participarea părților 
interesate 

3) Adoptarea proiectelor de 
legi în versiuni favorabile. 

 

Guvernul Republicii 
Moldova 
 
CNPDCP 

Scrisoarea nr. 30 din 6 
martie 202019   

37. 
 

Implementarea defectuoasă a Legii privind achizițiile publice 
  
Legea nr. 131/03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 68 alin. (8), la 
achiziția de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă obligă 
ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanția de bună 
execuție a acestuia.  
Garanția de bună execuție se returnează de către autoritatea 
contractantă la momentul executării integrale a contractului de 
achiziții publice. 
 
Legea este defectuoasă și  în mare măsură inechitabilă față de ofertanți 
în contractele succesive în timp, cum ar fi contractele  de prestări 
servicii sau executare lucrări, Prestatorul/Executantul fiind obligat să 
presteze servicii pe o perioada de 1-3 ani (exemplu sunt contractele de 
suport și mentenanță pentru Sistemele Informaționale Automatizate) și 
să ofere garanții pentru serviciile/lucrările prestate, pe o perioada de 1-
2 ani de la finalizarea acestora,  astfel limitând Prestatorul/Executantul 
în dispunere de mijloace financiare proprii  în proporții deosebit de mari 
pe o perioadă de 1-5 ani, garanția de buna execuție în proporție de 5-

 
 
Revizuirea art.68 alin (8) al 
Legi nr. 131/03.07.2015 
privind achizițiile publice în 
conformitate cu principiul 
echității și 
proporționalității, și 
posibilitatea de a dispune 
de mijloace financiare 
proprii. 

 
 
Agenția Achiziții Publice, 
care elaborează și 
înaintează propuneri 
Ministerului Finanțelor 

 
 

 
 

 
19 https://amcham.md/st_files/2021/08/24/30. AmCham - comentarii date personale.pdf  
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15% din valoarea totală a contractului fiind blocată în contul autorității 
contractante pe o perioadă foarte  lungă de timp.  
 
Agenții economici, în statut de  Prestator/Beneficiar trebuie să dispună 
de dreptul ca să îi fie restituită eșalonat garanția de bună execuție 
pentru contractele succesive în timp, la expirarea fiecărui an de prestare 
a serviciilor/executare a lucrărilor.   
 
Tot aici menționăm și despre necesitatea ajustării reglementărilor 
privind reducerea garanțiilor de bună execuție pentru contractele 
succesive în timp, cu durată mai mare de 1 an, și posibilitatea restituirii 
graduale a garanțiilor de bună execuție în contul 
Prestatorului/Executantului.   
 

38. Oferirea posibilității desfășurării adunărilor generale a asociaților 
societăților cu răspundere limitată prin mijloacelor electronice și prin 
corespondentă pentru toate subiectele de pe ordinea de zi a 
adunărilor generale a asociaților, analog recentelor modificări aduse 
Legii nr. 1134/1997. 
 
Asigurarea interacțiunii la distanță în procesul de solicitare a emiterii 
Extrasului din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice și recepționarea 
acestuia prin mijloace electronice semnat cu semnătură electronică 
avansată calificată 
 

Modificarea Legii nr. 
135/2007 

Ministerul Economiei 
Parlamentul  

 

V. INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ 

5.1 Infrastructură și transport 



20 
 

39. Existența taxelor excesive specifice industriei telecomunicațiilor 
 
Industria telecomunicațiilor are o importanță deosebită pentru 
economia Moldovei, contribuind semnificativ la creșterea produsului 
intern brut, promovând creșterea economică și incluziunea digitală, și 
sprijinind dezvoltarea industriei TI. 
 
Cu toate acestea, industria telecomunicațiilor se confruntă cu o serie de 
probleme (enumerate mai jos) care pot compromite angajamentul 
acesteia de a investi în continuare în Republica Moldova. 
 
Taxele excesive aplicabile sectorului reprezintă unele dintre cele mai 
mari provocări întâmpinate, dintre acestea fac parte următoarele: 
 

1. Taxa specială în mărime de 2,5% (1,5% din 2022) din venitul 
obținut din vânzările aferente serviciilor de telefonie mobilă, 
achitată în fondul de susținere a populației; 

2. taxa anuală de 3 milioane de euro achitată administratorului 
bazei de date pentru portabilitate (echivalentă cu 1% din 
valoarea totală a pieței telecomunicațiilor); 

3. taxa de minim 3% din venitul obținut din vânzările dispozitivelor 
de comunicații electronice, plătită organizațiilor de gestiune 
colectivă a drepturilor de autor; 

4. taxele de licență pentru utilizarea spectrului de frecvențe și 
taxele recurente de gestionare a spectrului care sunt 
disproporționate, având în vedere PIB-ul pe cap de locuitor și 
numărul populației, și ar putea constitui un obstacol important 
pentru implementarea tehnologiei 5G; 

5. taxa pentru finanțarea sistemului de documente normative în 
construcții, în mărime de 0,5% pe valoarea investițiilor în rețele. 

 

Anularea sau reducerea taxelor 
excesive specifice industriei 
telecomunicațiilor. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 
Ministerul Finanțelor 
 
ANRCETI 
 
AGEPI 
 

Scrisoarea nr. 62 din 15 
mai 202020 

 
20 https://www.amcham.md/st_files/2020/05/18/62.%20(AmCham-ATIC-FIA)%20suprataxarea%20sectorului%20de%20comunicatii%20mobile.pdf  

https://www.amcham.md/st_files/2020/05/18/62.%20(AmCham-ATIC-FIA)%20suprataxarea%20sectorului%20de%20comunicatii%20mobile.pdf
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40. Procedurile ambigui de autorizare a construcției rețelelor de 
comunicații electronice 
 
Procedurile de autorizare a construcției rețelelor de comunicații 
electronice sunt în prezent ambigui, greoaie, îndelungate și costisitoare 
pentru operatori. 
 
De asemenea, reglementările legale sunt interpretate abuziv și 
neuniform de către autoritățile publice locale și instanțele de judecată. 
 

Îmbunătățirea și simplificarea 
procedurilor de autorizare a 
construcției rețelelor de 
comunicații electronice. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 
Ministerul Mediului 
 

 

41. Regulile excesiv de stricte privind câmpurile electromagnetice  
 
Actualmente regulile privind câmpurile electromagnetice (CEM) sunt 
netransparente și excesiv de stricte în raport cu cele aplicate în alte 
state. 

Revizuirea regulilor privind 
câmpurile electromagnetice. 

Ministerul Sănătății 
 
Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 

 

42. Implementarea defectuoasă a Legii privind accesul pe proprietăți și 
utilizarea partajată a infrastructurii  asociate rețelelor publice de 
comunicații electronice 
 
Legea nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a 
infrastructurii  asociate rețelelor publice de comunicații electronice 
obligă proprietarii de a acorda acces pe proprietăți pentru instalarea 
rețelelor, reducând costurile de construire a rețelelor prin abolirea 
chiriilor pentru instalarea rețelelor pe proprietăți. 
 
Legea este în mare măsură sabotată atât de către entitățile publice, cât 
și persoanele private. Autoritățile publice centrale ar trebui să 
întreprindă măsuri pentru asigurarea implementării efective a acesteia. 
 
Tot aici menționăm și despre necesitatea elaborării reglementărilor 
privind reducerea costurilor dezvoltării rețelelor în bandă largă. 
 

Asigurarea implementării 
efective a noii Legi nr. 28/2016 
privind accesul pe proprietăți și 
utilizarea partajată a 
infrastructurii  asociate 
rețelelor publice de comunicații 
electronice. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
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43. Neîntreprinderea măsurilor pentru asigurarea protecției rețelelor de 
comunicații date în exploatare 
 
Demontarea siturilor, întreruperile abuzive de energie electrică, 
autorizarea proiectelor de renovări publice și dezvoltările imobiliare se 
produc deseori fără efectuarea unei analize de impact potențial asupra 
rețelelor de comunicații electronice. 
 
Statul ar trebui să întreprindă măsuri pentru asigurarea protecției 
rețelelor de comunicații date în exploatare și prevenirea practicilor 
menționate mai sus. 

Întreprinderea măsurilor 
pentru asigurarea protecției 
rețelelor publice de comunicații 
electronice date în exploatare. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 

 

44. Lipsa comunicării transparente în ceea ce privește termenele de 
licență pentru spectrul 5G 
 
Actualmente se atestă o lipsă a comunicării transparente din partea 
autorităților publice în ceea ce privește termenele de licență pentru 
spectrul 5G, inclusiv cu privire la obligațiile de acoperire. 
 

Comunicarea termenilor de 
licență pentru spectrul 5G într-
un mod transparent, inclusiv cu 
privire la obligațiile de 
acoperire. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 
ANRCETI 
 

 

45. Modificările defectuoase operate asupra Codului serviciilor media 
audiovizuale 
 
În luna decembrie 2019, Parlamentul a modificat Codul serviciilor media 
audiovizuale, introducând obligația operatorilor TV prin cablu de a 
exclude publicitatea din posturile TV străine retransmise. Respectiva 
obligație contravine angajamentelor internaționale ale Republicii 
Moldova. 
 
Operatorii TV prin cablu nu dispun de posibilitatea de a efectua o 
asemenea redactare a conținutului, fapt care va conduce la sistarea 

Revizuirea legii care impune 
operatorilor rețelelor de cablu 
obligația de a exclude 
publicitatea și teleshopping-ul 
din serviciile media 
audiovizuale străine 
retransmise. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 
Consiliul Audiovizualului 
 

Scrisoarea nr. 22 din 24 
februarie 202021 
 
Scrisoarea nr. 62 din 15 
mai 202022 

 
21 https://amcham.md/userfiles/22_%20AmCham%20-%20ATIC%20-%20FIA(2).pdf  
22 https://www.amcham.md/st_files/2020/05/18/62.%20(AmCham-ATIC-FIA)%20suprataxarea%20sectorului%20de%20comunicatii%20mobile.pdf  

https://amcham.md/userfiles/22_%20AmCham%20-%20ATIC%20-%20FIA(2).pdf
https://www.amcham.md/st_files/2020/05/18/62.%20(AmCham-ATIC-FIA)%20suprataxarea%20sectorului%20de%20comunicatii%20mobile.pdf
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retransmisiei în Republica Moldova a posturilor TV străine care conțin 
publicitate. 
 
La moment legea este supusă controlului constituționalității la Curtea 
Constituțională. 
 

46. Existența conflictelor de interese ale autorității de reglementare a 
sectorului de telecomunicații cu unicul operator controlat de stat 
 
Autoritatea de reglementare a sectorului de telecomunicații se află din 
motive obiective în conflict de interes cu unicul operator controlat de 
stat, ceea ce provoacă apariția problemei de lipsă completă de 
independență.  
 
Un recent exemplu îl poate servi reducerea în anul 2020 a ratelor de 
terminație a apelurilor naționale în rețele mobile până la nivelul-țintă al 
UE stabilit pentru anul 2024, păstrând ratele de terminație a apelurilor 
naționale în rețele fixe de peste 3 ori mai mari decât nivelul UE.   
 

Soluționarea problemei lipsei 
de independență a autorității 
de reglementare, care se află 
într-un conflict de interes cu 
operatorul controlat de stat. 

 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 

 

47. Neimplementarea unor reglementări care ar reduce povara financiar-
administrativă și ar îmbunătăți climatul investițional în sectorul 
telecomunicațiilor 
 
În procesul implementării reglementărilor UE în Republica Moldova se 
atestă uneori tendința de a prelua doar acele reglementări care 
limitează condițiile de lucru ale furnizorilor din sectorul 
telecomunicațiilor, fără introducerea regulilor ce ar reduce povara 
financiar-administrativă și ar îmbunătăți climatul investițional din acest 
sector. Pentru a încuraja schimbările pozitive și pentru a diversifica 
serviciile oferite consumatorilor, următoarele reglementări ar trebui 
implementate: 

1) comasarea funcțiilor ANRCETI și SNMFR, pentru a reduce 
costurile administrative legate de plățile regulatorii efectuate în 

1) Comasarea funcțiilor 
ANRCETI și SNMFR; 

2) Extinderea termenului de 
valabilitate al licențelor de 
utilizare a frecvențelor 
radio de la 15 la 25 de ani. 

 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
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domeniul comunicațiilor electronice și costurile utilizării 
spectrelor de frecvență; 

2) Extinderea termenului de valabilitate al licențelor de utilizare a 
frecvențelor radio de la 15 la 25 de ani. 

 

5.2 Energetică 

48. Organizarea licitației privind adjudecarea capacitaților de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile 
 
Deși Legea nr. 10/2016 privind promovarea producerii energiei electrice 
din surse regenerabile, a intrat în vigoare în martie 2018, iar în luna iulie 
a aceluiași an a fost aprobată și legislația secundară pentru punerea în 
aplicare a legii, totuși până în prezent nu a fost organizată nici o licitație 
și nu a fost publicat vreun calendar de organizare, obligație care a 
început sa curgă din 30 noiembrie 2018.  
 
Pe de altă parte, în vederea asigurării bancabilității PPA (Power 
Purchase Agreement) este necesară ajustarea cadrului normativ primar 
și secundar. La acest capitol, dar și la alte detalii din legislația secundară, 
inclusiv elaborarea documentației de licitație, au lucrat consultanții 
adjudecați de BERD care au oferit suport tehnic Ministerului Economiei 
și Infrastructurii. 

Aprobarea actelor normative 
conexe: 
1) Publicarea calendarului și 

asumarea 
organizării  primei licitații; 

2) Implementarea în legislația 
secundară a măsurilor 
menite să asigure 
bancabilitatea  schemei de 
sprijin. 

 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 

 

49. Republica Moldova trebuie să-și elaboreze viziunea și strategia de 
dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, luând în calcul reducerea 
emisiilor CO2 prin decarbonizarea sectorului energetic, al 
transporturilor și industriei 
 
Elaborarea și aprobarea Planului Național de Energie și Climă este 
necesară pentru setarea țintelor privind reducerea emisiilor, stabilirea 
ponderii de energie curată în mixul energetic, precum și alte măsuri 

Elaborarea și aprobarea 
Planului Național de Energie și 
Climă. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 
Ministerul Mediului 
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menite să reducă poluarea și să combată efectele schimbărilor 
climatice. 
 

50. Impulsionarea dezvoltării producerii energiei regenerabile 
 
Schemele de sprijin stabilite prin Legea nr. 10/2016, menite să 
promoveze producerea energiei electrice din surse regenerabile, s-au 
dovedit a fi ineficiente.  
 
Schema de sprijin bazată pe licitație nu a fost lansată.  
 
Schema de sprijin bazată pe tarif feed-in, aparent a trezit interesul 
investitorilor, urmează însă a se identifica dacă producătorii confirmați 
se vor conforma cerințelor legale pentru deținerea acestui statut și vor 
reuși să pună în funcțiune centralele în termenul stabilit.  
 
Mecanismul bazat pe „Net metering” nefiind foarte atractiv financiar și 
deloc promovat, nu a înregistrat vreun interes semnificativ.  
 
Prin urmare, pentru asigurarea tranziției energetice și creșterea 
treptată a ponderii de energie curată în mixul energetic, este necesar 
de a impulsiona dezvoltarea producerii energiei regenerabile atât prin 
aplicarea schemelor de sprijin aprobate, cât și prin crearea de condiții 
mai atractive ca:  

1) promovarea prosumerismului;  
2) dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse 

regenerabile în afara schemelor de sprijin;  
3) stabilirea măsurilor fiscale preferențiale pentru importul de 

echipamente de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile;  

4) promovarea utilizării acoperișurilor pentru panouri 
fotovoltaice;  

1) Crearea mecanismelor mai 
atractive pentru 
prosumatori; 

2) Dispecerizarea prioritară a 
energiei electrice produse 
din surse regenerabile în 
afara schemelor de sprijin; 

3) Stabilirea măsurilor fiscale 
preferențiale pentru 
importul echipamentelor 
de producere a energiei 
electrice din surse 
regenerabile; 

4) Acordarea excepției pentru 
instalațiile eoliene la 
utilizarea terenurilor cu 
bonitate ridicată. 

 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 
Ministerul Mediului 
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5) acordare de excepții la utilizarea terenurilor agricole cu 
bonitate ridicată pentru instalațiile eoliene, etc.  

 

51. Realizarea interconectării energetice cu România Aprobarea unui calendar de 
execuție și punere în funcțiune 
a primei linii, precum și a 
calendarelor de realizare a 
celorlalte două linii de 
interconectare. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 

 

52. Inițierea studiului de fezabilitate privind privatizarea companiilor de 
distribuție si furnizare de energie electrică 

Inițierea studiului de 
fezabilitate. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 

 

53. Îmbunătățirea guvernanței corporative a autorităților publice din 
sectorul energetic 

Îmbunătățirea guvernanței 
corporative. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 
 
Agenția Națională pentru 
Reglementare în 
Energetică 

 

54. Stimularea utilizării surselor alternative de energie prin facilitarea 
fiscală a utilajului utilizat în cadrul acestora 

• Evaluarea stimulentelor 
curente; 

• Studierea practicii 
internaționale de aplicare a 
stimulentelor fiscale, în 
special în perioada în care se 
dorea impulsionarea 
acestora 

• Implementarea în legislația 
națională a unui set de 
facilități fiscale menite să 
stimuleze utilizarea surselor 
alternative de energie  
 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale, 
Ministerul Finanțelor 
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5.3 Altele 

55. Modificarea reglementărilor funciare 
 
Întreprinderile miniere se află actualmente într-o stare incertă, întrucât, 
pe de o parte, dispun de dreptul de folosință a subsolului acordat 
anterior de către organele de resort, precum și de dreptul de 
proprietate a solului (terenurilor agricole), dar pe de altă parte, sunt în 
imposibilitate de a exploata subsolul. 
 
Respectivul fapt impune modificarea reglementărilor funciare în 
vederea acordării permisiunii de schimbare a destinației terenurilor 
agricole de calitate superioară în altă categorie de destinație pentru 
extragerea substanțelor minerale utile de importanță națională 
aprobate conform legislației în vigoare, în hotarele perimetrelor 
miniere.  

Modificarea reglementărilor 
funciare 

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 

Scrisoarea nr. 40 din 18 
martie 202123 

56. Promovarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor în 
scopul reglementarii corecte si uniforme a relațiilor în sectorul 
construcțiilor 

Se propune ca, până la 
adoptarea finală a proiectului, 
să fie consultat repetat cu 
părțile interesate. 

Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale 

 

VI. SĂNĂTATE 

Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale 

57. Revizuirea și armonizarea cadrului normativ național din domeniul 
medicamentelor și dispozitivelor medicale cu acquis-ul comunitar  
 
Cadrul normativ aferent domeniului medicamentelor și dispozitivelor 
medicale necesită a fi revizuit și armonizat la directivele și 
regulamentele relevante ale Uniunii Europene, cum ar fi:  

Modificarea legislației 
naționale și ajustarea acesteia 
la acquis-ul comunitar. 
 

Ministerul Sănătății 
 
Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale 

 

 

 
23 https://amcham.md/st_files/2021/09/02/40. AmCham_EBA - comentarii Cod funciar.semnat.pdf  
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1) Codul comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, care 
urmează să fie transpus în legislația națională cu privire la 
medicamente pentru a deveni documentul de reglementare 
cheie a sectorului sănătății;  

2) Normele comunitare de farmacovigilență atât pentru 
medicamente, cât și pentru dispozitive medicale, care urmează 
să fie transpuse și aplicate prin intermediul reglementărilor 
naționale;  

3) Sistemele comunitare de asigurare a calității și de siguranță a 
medicamentelor. 

58. Elaborarea mecanismului clar și transparent de compensare a 
medicamentelor 
 
Acordarea accesului populației la produsele farmaceutice depinde de 
mai multe premise și mecanisme care ar facilita respectivul proces. 
 
Actualmente există necesitatea de a elabora un mecanism clar și 
transparent de compensare a medicamentelor.  
 

Modificarea cadrului normativ 
și remodelarea mecanismului 
de compensare a 
medicamentelor. 

Ministerul Sănătății 
 
Compania Națională de 
Asigurări în Medicină  
 
Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale 
 

 

59. Îmbunătățirea procedurii de autorizare a medicamentelor și 
gestionarea variațiilor post-autorizare 
 
Companiile farmaceutice care operează pe teritoriul Republicii Moldova 
se confruntă cu o serie de probleme în procesul autorizării 
medicamentelor și gestionării variațiilor post-autorizare, probleme care 
în parte se datorează cadrului de reglementare care este apreciat ca 
fiind imperfect și neaplicării uniforme a acestuia. 

1) Revizuirea și simplificarea 
procedurii de autorizare a 
medicamentelor și 
gestionarea variațiilor post-
autorizare; 

2) Implementarea 
mecanismului de 
recunoaștere a înregistrării 
medicamentelor autorizate 
în UE sau în SUA. 

 

Ministerul Sănătății 
 
Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale 
 

Scrisoarea nr. 129 din 23 
noiembrie 202024 

 
24 https://amcham.md/st_files/2021/08/24/129.%20Scrisoare%20AmCham%20-%20probleme%20autorizarea%20medicamentelor%20si%20solutiile%20propuse.semnat.pdf  

https://amcham.md/st_files/2021/08/24/129.%20Scrisoare%20AmCham%20-%20probleme%20autorizarea%20medicamentelor%20si%20solutiile%20propuse.semnat.pdf
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60. Liberalizarea prețurilor la medicamentele OTC 
În vederea sporirii nivelului scăzut de prezență și acces pe piață a 
medicamentelor eliberate fără prescripție medicală (OTC), se consideră 
oportun liberalizarea prețurilor la această categorie de medicamente. 
 
Menționăm prin comparație că prețurile la suplimentele alimentare și 
alte produse de uz uman vândute în farmacii sunt libere de 
reglementare. Evoluția acestora denotă că nu există creșteri 
nejustificate ale prețurilor pentru aceste categorii de produse, fapt care 
ar permite autorităților să aplice aceeași abordare și în raport cu 
medicamentele OTC, liberalizând corespunzător prețurile. 
 

Liberalizarea prețurilor la 
medicamentele eliberate fără 
prescripție medicală (OTC). 

Ministerul Sănătății 
 
Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale 
 

 

61. Modificarea bugetului și a listei medicamentelor compensate 
 
Pentru a crește accesibilitatea medicamentelor care se eliberează cu 
prescripție medicală (Rx) se cere  o modificare a bugetului și a listei de 
medicamente compensate. Ar fi util  ca în această listă să fie incluse 
medicamentele esențiale recomandate de OMS și produsele inovative 
necesare pentru tratamentul contemporan al bolilor care au o pondere 
majoritară în statisticile medicale din Moldova. 

Modificarea bugetului și a listei 
de medicamente compensate. 

Ministerul Sănătății 
 
Compania Națională de 
Asigurări în Medicină  
 
Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale 
 

 

62. Îmbunătățirea sistemului național de achiziții publice în sănătate 
 
Furnizarea constantă către pacienți a medicamentelor calitative 
necesare în timp util necesită îmbunătățirea în continuare a sistemului 
național de achiziții publice în sănătate. 
 
Ar putea fi luată în considerare și opțiunea implementării în legislația 
națională a conceptului de acord de acces gestionat. 
 
Acordurile de acces gestionat (AAG) reprezintă înțelegeri între companii 
și plătitori în domeniul asistenței medicale, care permit accesul la 
medicamente, oferind, în același timp, un răspuns la problema 

1) Modificarea cadrului 
normativ; 

2) Considerarea 
implementării în legislația 
națională a conceptului de 
acord de acces gestionat. 

 

Ministerul Sănătății  



30 
 

incertitudinii ce ține de impactul financiar al acestora sau de rezultatele 
utilizării. 
 
Practica internațională a statelor care au implementat AAG, inclusiv 
statele din Europa de Est, a permis să fie asigurată stabilitatea 
sistemului medical, fără a refuza pacienților medicamentele de care au 
nevoie pentru tratament; soluționarea problemei incertitudinii cu 
privire la eficacitatea medicamentelor; controlul mai bun asupra 
bugetului general; accesul mai rapid la tehnologii inovatoare și la 
medicamente noi; opțiune nouă atunci când este imposibil să se obțină 
un preț mai bun pentru anumite medicamente; stabilirea unui mijloc de 
a încuraja consumul adecvat de medicamente, pentru a rambursa 
numai medicamentele economic rentabile și pentru a putea colecta 
date despre aplicare în condiții reale. 
 

63. Monitorizarea procesului de punere în aplicare a regulilor de 
promovare etică a medicamentelor 
 
Aprobarea în anul 2018 a Regulamentului cu privire la promovarea etică 
a medicamentelor a reprezentat un succes atât pentru consumatori, pe 
de o parte, cât și pentru stat și mediul de afaceri, pe de altă parte. 
 
Regulamentul reprezintă un instrument important pentru asigurarea 
utilizării raționale a medicamentelor și respectarea intereselor social-
economice ale consumatorilor. 
 
Totuși, se impune în continuare monitorizarea îndeaproape a procesului 
de punere în aplicare corespunzătoare a regulilor privind promovarea 
etică a medicamentelor către persoanele calificate să prescrie sau să 
elibereze medicamente și impunerea astfel a unui comportament etic și 
transparent tuturor jucătorilor pieței farmaceutice în conformitate cu 
bunele practici internaționale. 
 

Monitorizarea procesului de 
punere în aplicare 
corespunzătoare a regulilor 
privind promovarea etică a 
medicamentelor. 

Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale 
 
Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică 
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64. Implementarea altor standarde GxP (GMP, GDP, GPP) Elaborarea și adoptarea actelor 
normative. 

Ministerul Sănătății  

65. Accelerarea digitalizării sistemului medical 
 
Accelerarea digitalizării sistemului medical și introducerea serviciilor de 
telemedicină reprezintă o premisă pentru impulsionarea sistemului 
național de sănătate. 

Elaborarea și adoptarea actelor 
normative. 

Ministerul Sănătății  

66. Extinderea serviciilor farmaceutice și introducerea în farmacii a unor 
servicii de evaluare primară a stării de sănătate a pacienților (ex. 
glicemie, tensiune, etc.) 

Elaborarea și adoptarea actelor 
normative. 

Ministerul Sănătății  

67. Dezvoltarea și implementarea comerțului online reglementat de 
medicamente și produse farmaceutice 

Elaborarea și adoptarea actelor 
normative. 

Ministerul Sănătății  

68. Îmbunătățirea reglementărilor aferente domeniului distribuției și 
achiziției publice de dispozitive medicale 
 
Criza pandemică a accentuat importanța funcționării eficiente a 
sistemului de aprovizionare cu dispozitive medicale calitative și sigure a 
populației și a instituțiilor medico-sanitare naționale. Pandemia 
provocată de COVID-19 a evidențiat totuși si unele deficiențe existente 
în reglementarea ramurii.    
 
Este esențial să fie accelerat procesul de modernizare a cadrului 
normativ subsidiar și a legislației conexe Legii nr. 102/2017, în special în 
domeniul achizițiilor publice medicale. 
 
Modificările urmează să urmărească scopul de:  

1) a răspunde provocărilor curente ale sistemului medical și ale 
industriei;  

2) a asigura concurența, transparența și legalitatea procedurilor 
administrative;  

3) a implementa bunele practici internaționale în domeniul 
distribuției și achiziției publice de dispozitive medicale, inclusiv 

1) Modificarea hotărârii 
Guvernului nr. 1128/2016 
cu privire la Centrul pentru 
achiziții publice centralizate 
în sănătate; 

2) Modificarea hotărârii 
Guvernului nr. 1418/2016 
pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire 
la modul de întocmire a 
Listei de interdicție a 
operatorilor economici. 

 

Ministerul Sănătății  



32 
 

a suplini omisiunile admise la implementarea în legislația 
națională a Directivei 2014/24/UE. 

 

VII. PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI MUNCA 

7.1 Munca 

69. Modernizarea Codului muncii și a reglementărilor aferente 
 
Pentru crearea condițiilor care să sporească la maxim productivitatea 
muncii, protejând în același timp drepturile fundamentale ale 
salariaților și asigurând creșterea sectoarelor cu un grad ridicat de 
ocupare a forței de muncă se impune în mod urgent modernizarea 
Codului muncii și a reglementărilor aferente. 

Modificarea Codului muncii. Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

Propunerile AmCham 
Moldova privind 
modificarea Codului 
muncii25 

70. Reglementarea clauzei de neconcurență 
 
În lipsa reglementării juridice a unei clauze de neconcurență la nivelul 
Codului muncii, angajatorii se simt neprotejați în deplină măsură în 
procesul desfășurării activității economice. 
 
Clauza de neconcurență reprezintă o clauză specifică a contractului de 
muncă a cărei scop este de a preveni prejudiciile care pot fi aduse 
activității economice a angajatorilor de către salariații care au acces la 
secrete comerciale sau informație confidențială (cum ar fi clienții, 
consumatorii sau furnizorii) sau, în general, vadul comercial, precum și 
care au beneficiat de instruiri finanțate de angajator, bucurându-se 
astfel de un avantaj la desfășurarea unei activități care se află în reală 
concurență cu cea desfășurată de către fostul angajator.  
 

Modificarea Codului muncii. Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

Propunerile AmCham 
Moldova privind 
modificarea Codului 
muncii26 

 
25 https://amcham.md/st_files/2021/08/24/0AmCham Moldova_propuneri compilate_Codul muncii.pdf  
26 https://amcham.md/st_files/2021/08/24/0AmCham Moldova_propuneri compilate_Codul muncii.pdf  

https://amcham.md/st_files/2021/08/24/0AmCham%20Moldova_propuneri%20compilate_Codul%20muncii.pdf
https://amcham.md/st_files/2021/08/24/0AmCham%20Moldova_propuneri%20compilate_Codul%20muncii.pdf
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Clauza de neconcurență nu este o clauză de confidențialitate și nici o 
clauză de protecție sau reglementare a relațiilor juridice cu privire la 
proprietatea intelectuală. În lipsa unei posibilități de a restrânge dreptul 
salariatului de a se angaja în activități concurente, angajatorul se află în 
riscul de a nu fi protejat împotriva unor acțiuni de concurență neloială. 
 

71. Elaborarea unei scheme de muncă cu program redus 
 
Tensionarea situației epidemiologice la infecția cu coronavirusul de tip 
nou (COVID-19) pe teritoriul Republicii Moldova a demonstrat lipsa unui 
instrument care ar permite angajatorilor să gestioneze eficient, flexibil 
și rapid timpul de muncă al salariaților, cu condiția beneficierii de către 
salariați de un ajutor care ar compensa diminuarea salariului, achitat din 
bugetul de stat. 
 
Conform prevederilor din Codul muncii, angajatorul poate angaja 
salariați cu ziua sau săptămâna de muncă parțială (pe fracțiune de 
normă), durata concretă a timpului de muncă parțial fiind consemnată 
în contractul individual de muncă.  
 
De asemenea, Codul muncii specifică în mod expres că timpul de muncă 
parțial poate fi stabilit și după încheierea contractului individual de 
muncă, cu acordul ambelor părți ale acestuia.  
 
În condițiile actuale se consideră oportun oferirea către angajatori a 
unui instrument adițional care le-ar permite să reducă în mod unilateral 
durata timpului de muncă și, drept urmare, nivelul de retribuire 
corespunzător a timpului lucrat. 
 
Beneficiile mecanismului propus constă în următoarele: 

1) Angajatorii vor avea dreptul de a stabili în mod unilateral timpul 
de muncă parțial pentru salariații din cadrul unității, pentru o 
perioadă limitată, beneficiind de munca salariaților doar în 

Modificarea Codului muncii. Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 
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măsura în care aceasta este necesară. Ulterior depășirii 
condițiilor economice care au stat la baza acestei decizii, 
angajatorii vor putea relua activitatea cu normă întreagă. 
Respectiva soluție ar putea reduce costurile legate de plata 
salariilor, dar și asigura o mai bună gestionare a resurselor 
umane.  

2) Salariații își vor păstra locul de muncă și vor presta munca pe 
fracțiune de normă, beneficiind de un salariu și ajutor din 
partea statului, cuantumul salariului pentru munca pe 
fracțiunea de normă fiind mai mare decât salariul pe care 
urmau să îl primească pentru timpul efectiv lucrat în cazul 
muncii pe fracțiune de normă stabilit prin acordul părților. 

3) Statul va contribui cu mijloace financiare sub formă de ajutor 
pentru salariații cu timp de muncă parțial, putând preveni în 
acest fel șomajul respectivelor persoane și alte cheltuieli legate 
de finanțarea măsurilor pentru promovarea ocupării forței de 
muncă. 

 

72. Perfecționarea regulilor privind munca la distanță 
 
Codul muncii a fost de curând completat cu norme noi referitoare la 
munca la distanță. 
 
Respectivele norme ar necesita îmbunătățiri suplimentare prin prisma 
unei mai bune delimitări dintre instituția muncii la distanță și a muncii 
la domiciliu, dar și sub aspectul protecției securității și sănătății în 
muncă a acestor categorii de salariați. 
 

Modificarea cadrului normativ. Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

 

73. Reglementarea prestării muncii prin agent de muncă temporară 
 
Realitățile pieței muncii indică asupra necesității reglementării unor 
relații care anterior nu au făcut obiectul unor intervenții legislative, și 
anume - prestarea muncii prin agent de muncă temporară. 

Modificarea Codului muncii. Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 
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La nivel comunitar, contractul de muncă temporară se bucură de 
reglementare în Directiva nr. 91/383/CEE privind completarea măsurilor 
ce vizează promovarea ameliorării securității și sănătății muncii 
lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un 
raport de muncă temporară și Directiva 2008/104/CE privind munca 
prin agent de muncă temporară. 
 
Respectiva propunere ar fi în măsură să satisfacă atât interesele 
economice ale angajatorilor, cât și să fortifice drepturile salariaților. 
 

74. Perfecționarea reglementărilor aferente mărimii despăgubirilor 
plătite salariaților pentru perioada absenței forțate de la muncă 
 
Legislația națională prevede că instanțele de judecată trebuie să 
examineze cererile de soluționare a litigiilor individuale de muncă în 
termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora 
şi să emită hotărâri cu drept de atac. 
 
Indicăm totuși asupra existenței unei practici judiciare de examinare a 
litigiilor de muncă cu depășirea acestui termen. 
 
În cazurile de depășire a termenului de examinarea litigiului de muncă 
din vina instanțelor de judecată și urmare a restabilirii salariatului 
concediat la locul de muncă în baza hotărârii instanței de judecată, 
angajatorul urmează să achite salariatului compensația pentru 
prejudiciul cauzat ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a 
munci, pentru toată perioada de examinarea litigiului de muncă (chiar 
dacă angajatorul nu poartă vină pentru tergiversarea procedurilor). 
 
Considerăm respectiva abordare ca fiind inechitabilă și propunem o 
intervenție legislativă care ar limita mărimea despăgubirilor plătite 

Modificarea Codului muncii. Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 
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salariaților pentru perioada absenței forțate de la muncă, ținând cont 
de modelele similare existente în alte state. 
 

VIII. AGRICULTURA 

75. Adoptarea unei noi legi în domeniul produselor agroalimentare 
ecologice 
 
Proiectul de lege este dezvoltat prin transpunerea celor mai recente 
reglementări UE. 
 

Aprobarea proiectului de lege 
în ședință de Guvern. 

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
 
 

 

76. Subvenționarea agriculturii ecologice cu focus pe export 
 
Accesul agenților economici din domeniul agriculturii ecologice la 
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural este 
condiționat de obținerea certificărilor eliberate de organismele de 
certificare locale.  
 
Pe de altă parte, țările UE, care sunt principala destinație a produselor 
agricole ecologice, nu recunosc statutul ecologic al bunurilor în baza 
certificatelor prenotate, solicitând efectuarea controlului de către 
organismele de certificare europene. 
 
Menționăm neclaritatea politicii statului de a subvenționa agenți 
economici din domeniul agriculturii ecologice care nu au acces la piața 
externă, iar la nivel local nu există cultură de consum a produselor 
organice. 
 

Modificarea hotărârii 
Guvernului nr. 455/2017 cu 
privire la modul de repartizare 
a mijloacelor Fondului Național 
de Dezvoltare a Agriculturii și 
Mediului Rural în vederea 
oferirii accesului la mijloacele 
Fondului în baza certificării 
efectuate de companii străine. 

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
 
Agenția pentru Intervenții 
și Plăți în Agricultură 

 

77. Stimularea finanțării prin leasing a producătorilor agricoli 
 

Modificarea hotărârii 
Guvernului nr. 455/2017 cu 
privire la modul de repartizare 

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
 

Scrisoarea din 5 aprilie 
201927 

 
27 http://www.amcham.md/userfiles/file/2019/Fond%20de%20subventionare%20-.pdf  

http://www.amcham.md/userfiles/file/2019/Fond%20de%20subventionare%20-.pdf
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Reglementările actuale prevăd faptul că în cazul procurării unor 
categorii de bunuri, prin intermediul companiilor de leasing, 
producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenția odată cu 
achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a bunului. 
 
Considerăm că o asemenea măsură nu stimulează într-un mod suficient 
producătorii agricoli să procure bunuri prin încheierea contractelor de 
leasing. Din aceste considerente, se propune analiza oportunității 
beneficierii de subvențiile prevăzute în cadrul unor submăsuri, până la 
momentul obținerii dreptului de proprietate, subvenția calculându-se 
reieșind din costul tehnicii și utilajului prevăzut în contract. 
 

a mijloacelor Fondului Național 
de Dezvoltare a Agriculturii și 
Mediului Rural. 

Agenția pentru Intervenții 
și Plăți în Agricultură 

78. Crearea condițiilor de export a produselor compuse în Uniunea 
Europeană 
 
Intensificarea procesului de crearea a condițiilor necesare în vederea 
permiterii exportului de produse compuse în Uniunea Europeană 
constituie o prioritate pentru mediul de afaceri care va permite lărgirea 
pieței de desfacere a produselor autohtone. 
 

Crearea condițiilor de export a 
produselor compuse în 
Uniunea Europeană. 
 

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
 
Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor 

Scrisoarea nr. 70 din 21 
iunie 201828 

79. Tergiversarea procedurii de emitere a certificatelor de inofensivitate 
la vinuri și spumante 

Optimizarea procedurii de 
eliberare a certificatului de 
inofensivitate la export de 
vinuri și spumante. 

Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor 

 

80. Eliminarea actelor permisive excesive care împiedică optimizarea 
procedurilor de comerț (cum ar fi Certificatul sanitar-veterinar 
(formularul 2), certificatele/declarațiile de conformitate etc.) și 
încadrarea reglementărilor ANSA în sistemul cadrului normativ 
național 

Revizuirea tuturor actelor 
normative emise de către 
Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor. 

Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor 

Scrisoarea nr. 64 din 10 
septembrie 201929 

 
28 https://www.amcham.md/userfiles/file/70.pdf 
29 https://amcham.md/st_files/2021/08/23/64-ANSA.pdf  

https://www.amcham.md/userfiles/file/70.pdf
https://amcham.md/st_files/2021/08/23/64-ANSA.pdf
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81. Îmbunătățirea legislației aferent pieței producției alcoolice 
1) Reducerea esențială a costurilor de licențiere a activității de 

producere a alcoolului etilic și a producției alcoolice; 
2) Recunoașterea modelelor certificatelor de conformitate emise 

de țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri de 
liber schimb, pentru a evita dublarea acțiunilor inutile, iar, 
după caz, simplificarea procedurii de certificare a produselor 
alcoolice; 

3) Eliminarea unor mecanisme cu caracteristici de barieră 
netarifară (e.g. „dop de dispersie”) la unele produse alcoolice.  

 

1) Modificarea Legii nr. 
1100/2000 cu privire la 
fabricarea şi circulaţia 
alcoolului etilic şi a 
producţiei alcoolice; 

2) Modificarea Legii nr. 
160/2011 privind actele 
permisive. 

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor 
 

 

82. Identificarea unor noi nișe privind agricultura cu valoare adăugată 
înaltă 
 
Identificarea unor noi nișe privind agricultura cu valoare adăugată înaltă 
- precum producerea uleiurilor CBD (canabidiolul), prin dezvoltarea de 
studii de fezabilitate cu privire la potențialul generat de reglementarea 
respectivei activități, o industrie globală cu o prognoză de creștere pe 
termen mediu până la 23,6 miliarde dolari SUA. 

Elaborare studiului. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
 

 

X. PROTECȚIA MEDIULUI 

83. Extinderea listei de deșeuri permise pentru incinerare și coincinerare 
prin modificarea Legii nr. 209/2016 

Modificarea Legii nr. 209/2016.   

84. Aprobarea cadrului normativ secundar în domeniul incinerării și 
coincinerării deșeurilor 
 
Cadrul normativ în vigoare nu permite incinerarea și coincinerarea unor 
deșeuri. Amendarea actelor legislative și adoptarea actelor 
subordonate de punere în aplicare a legii, ar permite armonizarea 
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acțiuni care vor 
reduce acumularea deșeurilor, obținerea energiei și a componenților 
reciclabili din deșeuri de producție și menajere. 
 

Modificarea cadrului normativ 
în domeniul incinerării și 
coincinerării deșeurilor. 

Ministerul Mediului  
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85. Asigurarea gestionării eficiente a deșeurilor de ambalaj 
 
Eliminarea abordării discriminatorii și revizuirea mecanismului de 
aplicare a taxei de ambalaj după principiul „poluatorul plătește” 
pentru a asigura aplicarea aceluiași grad de responsabilitate financiară 
în ce privește gestionarea deșeurilor de ambalaj între producător și 
importator.  
 
Anularea taxei de ambalaj pentru agenții economici care sunt parte a 
unui sistem colectiv de Răspundere Extinsă a Producătorilor și 
raportează anual colectarea deșeurilor de ambalaje organelor de mediu 
competente. 
 

Revizuirea Legii nr. 1540/1998 
privind taxele pentru poluarea 
mediului. 

Ministerul Economiei 
 
Ministerul Mediului 
 
Ministerul Finanțelor 
 

Scrisoare din 29 iunie 
202130 

86. Uniformizarea practicii de aplicare a normelor cu privire la restricțiile 
de utilizare a pungilor de plastic 
 
Pe data de 20 ianuarie 2021, pe platforma Consiliului Economic pe lângă 
Prim-ministru a fost organizată o sesiune în format extins, inter alia, 
fiind agreată dezvoltarea unor acte interdepartamentale pentru 
clarificarea metodologiei de constatare a încălcării Legii nr. 231/2010, 
art. 201 alin. (3) – (4). 
 

Dezvoltarea unei metodologii 
de control a APCSP și MAI. 

Ministerul Afacerilor 
Interne 
 
Agenția pentru Protecția 
Consumatorului și 
Supravegherea Pieței 

 

 

 

 
30 https://amcham.md/st_files/2021/08/23/Scrisoare AmCham-EBA-APIAM-fin Vers.2.semnat.pdf  

https://amcham.md/st_files/2021/08/23/Scrisoare%20AmCham-EBA-APIAM-fin%20Vers.2.semnat.pdf
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