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 Proiect 
  

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr.______ 

din ____________________ 
Chișinău 

 

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

privind subvenţionarea creării locurilor de muncă 

 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
subvenţionarea creării locurilor de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.451-
463, art.1273), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în Anexa nr.1:  
a) la punctul 1., cuvintele „unele categorii de” se abrogă; 
b) la punctul 2. noțiunea de „subiect al subvenției” va avea următorul cuprins: 
„subiect al subvenției – orice persoană fizică care prestează o muncă conform unei 

anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcție, în schimbul unui salariu, în baza 
contractului individual de muncă.” 

c) la punctul 11: 
subpunctul 1), va avea următorul cuprins: „1) are o creștere a efectivului de salariați de 

cel puțin 50 de persoane.”; 
în subpunctul 4), litera a), cuvintele „inclusiv din categoria persoanelor subiecți ai 

subvenției” se exclud. 
 
2) Anexa nr.2 va avea următorul cuprins: 

Anexa nr.2 
la Hotărârea Guvernului  

nr.1145 din 20 decembrie 2017  
  

LISTA 
activităților economice pentru care nu se acordă subvenții 

  

Cod CAEM Denumire cod CAEM 

Secţiunea A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT  

Secţiunea B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ  

Secţiunea C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE  

12 Fabricarea produselor din tutun 

20.51 Fabricarea explozivelor 

25.4 Fabricarea armamentului şi muniției 
30.4 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 

Secţiunea D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, 
APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT  

Secţiunea E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI 
DE DECONTAMINARE 

Secţiunea F – CONSTRUCŢII  
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Secţiunea G – COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR  

Secţiunea H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE  

Secţiunea J – INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII  
Secţiunea K – ACTIVITĂŢI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI  
Secţiunea L – TRANZACŢII IMOBILIARE  

Secţiunea M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 

Secţiunea N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
SUPORT  

77 Activităţi de închiriere şi leasing 

78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă 

80 Activităţi de investigaţii şi protecţie 

81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 
 Secţiunea O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII  

Secţiunea R – ARTĂ, ACTIVITĂŢI DE RECREERE ŞI DE AGREMENT   
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

 Secţiunea S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII  
Secţiunea T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE 
PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE 
BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU  

Secţiunea U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 

 
3) în anexa nr.3, subpunctul 2.1.1 va avea următorul cuprins:  
„2.1.1 Să garanteze că există o creștere a efectivului de salariați de cel puțin 50 de 

persoane.”. 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

 

PRIM-MINISTRU  Ion CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
ministrul economiei și infrastructurii  Serghei Railean 

 

ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA 
 



Notă informativă 

la proiectul hotărârii de Guvern  
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite  

 În scopul stimulării agenților economici (investitori autohtoni și străini) să creeze noi 
locuri de muncă, prin Hotărârea Guvernului nr.1145/2017 s-a aprobat mecanismul privind 
subvenționarea creării locurilor de muncă, fapt ce urmărește relansarea economiei 
naționale inclusiv dezvoltării regionale și ajustării condițiilor pieței de muncă. 
Potrivit mecanismului, se prevede acordarea unei subvenții în mărime de 40 mii lei, în 
două tranșe, pentru fiecare loc de muncă creat pentru anumite categorii de cetățeni, 
agenților economici care întrunesc cumulativ anumite criterii de eligibilitate (au o creștere 
a efectivului de salariați de cel puțin 100 persoane; salariul mediu lunar la întreprindere 
pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% din cuantumul salariului mediu 
lunar pe economie etc.). 
Potrivit informației prezentată de Ministerul Finanțelor, autoritatea responsabilă pentru 
acordarea subvenției, privind mersul implementării acestui mecanism, în perioada 2018-
2019 la acest mecanism au aplicat  9 agenți economici (sau 0,19% din numărul 
întreprinderilor din industria prelucrătoare), dintre care doar o singură companie a reușit 
să îndeplinească criteriile de eligibilitate. În rezultat, au fost create 1062 locuri noi de 
muncă pentru care a fost calculată subvenția în mărime de 42,48 mil lei, și a fost achitată 
prima tranșă în sumă de  21,24 mil lei. 
Astfel, precum indică datele, acest mecanism se bucură de un interes scăzut din partea 
agenților economici. Principala cauză enunțată de reprezentanții mediului de afaceri fiind 
condițiile de eligibilitate foarte dure pentru obținerea subvenției, pe care puține companii 
pot să le îndeplinească.   
Toate aceste circumstanțe a impus revizuirea mecanismului menționat, astfel încât să 
stimuleze mult mai mulți agenți economici să creeze noi locuri de muncă, pentru care vor 
fi subvenționați corespunzător.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația 
Uniunii Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Urmare implementării mecanismului cu privire la subvenționarea creării locurilor de 
muncă (HG nr. 1145/2017), s-au identificat  mai multe carențe și disfuncționalități pentru 
acei agenți economici (investitori autohtoni și străini) care doresc să-și lanseze afacerea 
în  Republica Moldova, sau să-și extindă afacerea existentă.  
În scopul eliminării acestor carențe, în prezentul proiect de modificare a Regulamentului 
se propun următoarele prevederi principale:  

- excluderea limitării pe categorii de vârstă între bărbați și femei a subiecților subvenției. 
(Această modificare rezultă din faptul, că din cauza lipsei acute a forței de muncă 
calificată, majoritatea întreprinderilor industriale sunt în incapacitate să angajeze 



personal în limita categoriilor de vârstă prevăzute în Regulamentul nominalizat. Prin 
urmare, agenții economici se confruntă cu imposibilitatea îndeplinirii criteriilor de 
eligibilitate pentru a beneficia de subvenție).  

- micșorarea pragului minim a locurilor de muncă create de la 100 pers. la 50 pers. (În 
formula actuală de calcul al creșterii efectivului de salariați se constată că condiția 
de eligibilitate de creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 persoane poate fi 
îndeplinită în mare parte de întreprinderile mari, iar pentru întreprinderile mici și 
mijlocii  creează un obstacol semnificativ de a utiliza mecanismul de subvenționare a 
locurilor de muncă noi create. Conform datelor prezentate de Biroul Național de 
Statistică, în ultimii ani, în cadrul întreprinderilor mijlocii, se atestă o micșorare a 
numărului salariaților cu cca 4%, iar calculele prezentate în Analiza Impactului, 
denotă că numărul mediu de personal în cadrul întreprinderilor mijlocii este în jur de 
76 persoane. Astfel, pentru a stimula creșterea sectorului întreprinderilor mijlocii, se 
propune micșorarea pragului minim a locurilor de muncă create de la 100 pers. la 50 
pers). 

- extinderea activităților economice pentru care agenții economici pot beneficia de 
subvenție la crearea locurilor noi de muncă în vederea susținerii domeniilor prioritare 
ale economiei naționale. (În așa fel, se propune includerea activaților economice 
aferente industriei turismului, care în ultimii ani înregistrează un potențial de creștere 
destul de înalt.) 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Modificările propuse vor permite o creștere a gradului de interes pentru întreprinderi în 
vederea accesării mecanismului de subvenționare aproximativ cu un punct procentual din 
numărul întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele economiei naționale eligibile 
conform HG 1145/2017, fapt ce creează premise ca în primul ciclu după adoptarea 
modificărilor să estimăm aproximativ 20 de cereri noi cu o medie de 50 de locuri noi 
create. 
Urmare efectuării Analizei Impactului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 
1145/2017 beneficiul net direct asupra bugetului public net ar fi de cca. 89216 lei per loc 
de muncă nou creat. Astfel se constată, că modificările propuse la mecanismul privind 
subvenționarea creării locurilor noi de muncă sunt suficiente de atractive sub raportul cost-
beneficiu pentru atingerea obiectivului general al  mecanismului de subvenționare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Punerea în aplicare a prevederilor proiectului în cauză nu necesită modificarea sau 
abrogarea altor acte normative 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
 Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul va fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și 
Infrastructurii la compartimentul /transparența decizională/ și http://particip.gov.md/. 
Consecutiv, menționăm că, modificările propuse au fost discutate preventiv în cadrul unei 
ședințe de lucru cu reprezentanții mediului de afaceri. Prin urmare, menționând susținerea 
acestora.   

8. Constatările expertizei anticorupție 

 Proiectul va fi supus expertizei anticorupție 
9. Constatările expertizei de compatibilitate 
 Nu este necesar 

http://particip.gov.md/


10. Constatările expertizei juridice 
 Proiectul va fi supus expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

 Nu este necesar  
 
 
 

Secretar general al ministerului  (semnat electronic)   Lilia PALII 



Analiza Impactului 

 

  
Titlul analizei impactului  
(poate conţine titlul propunerii de act 
normativ): 

AI pentru modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 1145/2017 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
subvenţionarea creării locurilor de 
muncă 

Data: 14.07.2020 
Autoritatea administrației publice 

(autor): 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Subdiviziunea: Direcția politici economice și mediul 
de afaceri 

Persoana responsabilă şi datele de 
contact: 

Răuleț Ion, 022 250 673, 
e-mail: ion.raulet@mei.gov.md 

  
Compartimentele analizei impactului 

  
1. Definirea problemei 
a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluționate 

 

Mecanismul de subvenționare propus de către Stat pentru susținerea atragerii investițiilor și crearea 
a noi locuri de muncă se bucură de un interes scăzut din partea agenților economici. 
 
Prin această Analiză a Impactului de Reglementare, ne propunem să analizăm cauzele de apariție a 
acestei probleme și să identificăm soluții care să participe la sporirea interesului din partea agenților 
economici pentru mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă noi create. 

  
b) Descrieţi problema, persoanele/entităţile afectate şi cele care contribuie la apariţia 
problemei, cu justificarea necesităţii schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza 
dovezilor şi datelor colectate şi examinate 

 

 
În vederea stimulării agenților economici (investitori autohtoni și străini) să creeze noi locuri de 
muncă, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă 
(Hotărârea de Guvern nr.1145 din 20.12.2017 în continuare ”HG 1145/2017”).  
 
În baza acestui Regulament, din momentul intrării în vigoare, au fost asistate 1,062 locuri de muncă 
din următoarele sectoare (i) industria prelucrătoare, (ii) învățământ, (iii) sănătate și asistență socială, 
în total fiind recepționate cereri pentru rezervarea subvențiilor în valoare de 113,400,000.00 lei.  
Dintre acestea constatăm că 5 întreprinderi au depus cereri pentru rezervarea subvențiilor în anul 
2018 fiind acceptate pentru subvenționare 1,062 locuri de muncă nou create, cu stabilirea alocației 
de 42,480,000.00 lei. Astfel, doar o întreprindere a continuat procedura de obținere a subvenției 
pentru crearea locurilor noi de muncă și depus cerere pentru achitare pentru creare a 1062 locuri de 
muncă cu mărimea subvenției calculată de 42,480,000 lei, dintre care în anul 2019 a fost achitată 
suma de 21,240,000 lei. 
 



Totodată, în anul 2019, constatăm că au fost depuse 4 cereri de rezervare a subvenției pentru 823 
locuri de muncă nou create, cu o alocație de 30,520,000.00 lei.  Dintre care, conform Regulamentului 
au fost constatate eligibile 3 cereri cu un volum de alocații de 29,320,000.00 lei, pentru crearea a 793 
locuri de muncă.  Astfel în primii doi ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului, doar 4 
întreprinderi beneficiază de mecanismului de subvenționare propus de către Stat.  
 
Totodată, în baza datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, numărul mediu de salariați din 
sectorul industriei prelucrătoare, la întreprinderile mari, mijlocii și mici în anul 2017 a constituit 
94,408 de salariați; în anul 2018 a constituit 98,453 salariați și în anul 2019 a constituit 106,689 
salariați.  Reieșind din aceste date pentru anul 2018, 26% din locurile noi create de către întreprinderi, 
au beneficiat de mecanismul de subvenționare.  Astfel reieșind din criteriile de eligibilitate prevăzute 
de HG 1145/2017, pe parcursul ultimelor doi ani întreprinderile mari au depus cereri de rezervare a 
subvenției în proporție de 95%, companiile mici și mijlocii fiind limitate în a îndeplini criteriul de 
creare a minim 100 locuri de muncă noi.  În consecință criteriile actuale ale HG 1145/2017 țintesc 
întreprinderile mari care pe parcursul ultimelor ani au o pondere mai redusă de creare a locurilor noi 
de muncă.  În aceiași ordine de idei observăm în sectorul industriei prelucrătoare o creștere robustă 
a numărului de locuri noi create la întreprinderile mici și mijlocii în mediu cu cinci sute locuri noi de 
muncă pe parcursul anilor 2017-2019, în comparație cu patru mii de locuri de muncă nou create pe 
economie de către întreprinderile mici și mijlocii în aceiași ani de referință. 
 
Astfel, ajungem la concluzia că criteriul de eligibilitate statuat în HG 1145/2017 de a realiza o 
creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane, creează premise de suport prin 
mecanismul de subvenționare din partea Statului pentru întreprinderile mari, iar sectorul 
întreprinderilor mici și mijlocii este dezavantajat prin incapacitatea de a prezenta o creștere a 
efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane.  În consecință, lipsa posibilității de a beneficia 
de mecanismul de subvenționare propus de stat, reduce capacitatea de dezvoltare în acest sector 
pentru întreprinderile mici și mijlocii este. 
 
Un alt criteriu prevăzut de HG 1145/2017 care reduce capacitatea de creare a locurilor noi de muncă 
care pot beneficia de subvenționare din partea statului este limitarea subiecților subvenției pe 
categorie de vârstă. Astfel, conform prevederilor actuale, subiecți ai subvenției pot fi (i) bărbaţi cu 
vîrsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, (ii) bărbaţi cu vîrsta peste 45 de ani și (iii) femei de toate vîrstele. 
 
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, rata șomajului la bărbați cuprinși în vârsta de 25-45 
ani constituie 6,8% pentru anii 2018-2019.  Un eșantion propice pentru întreprinderi de a crea noi 
locuri de muncă cu implicarea acestora în vederea dezvoltării afacerilor. Cu toate acestea, 
întreprinderile care creează locuri noi de muncă inclusiv și pentru această categorie de persoane nu 
pot opta pentru mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă nou create pe motivul criteriul de 
eligibilitate pe categorie de vârstă, fapt ce reduce interesul întreprinderilor pentru acest ajutor din 
partea Statului. 
 
În condițiile în care, Republica Moldova se confruntă cu fenomenul deficitului forței de muncă, care 
este influențat de particularitățile locale și naționale ale economii țării, se impune necesitatea 
revizuirii categoriilor de vârstă care pot beneficia de subvenționare din partea statului pentru crearea 
locurilor de muncă 
 
În aceiași ordine de idei subliniem că fluxul imigraționist preponderent a persoanelor este cuprins în 
vârsta de 25-45 ani.  Respectiv, capacitatea statului de a interveni prin mecanisme de retenție a 
persoanelor economic active în Republica Moldova, inclusiv prin subvenționarea locurilor de muncă 



noi create și crearea condițiilor de beneficiere de acest mecanism va încuraja cetățenii să identifice 
locuri de muncă în țară. 
 
Astfel în cazul excluderii sau reducerii anumitor criterii de eligibilitate din Regulamentul HG 
1145/2017, estimăm o creștere anuală medie de 3000 locuri de muncă nou create care vor fi susținute 
de Stat prin mecanismul de subvenționare.  
c) Expuneţi clar cauzele care au dus la apariţia problemei 

 

 
Prin implementarea mecanismului de subvenționare a creării locurilor noi de muncă, Guvernul și-a 
propus să impulsioneze: 

- stimularea investițiilor şi creșterea economică; 
- sporirea nivelului ocupării forței de muncă; 
- creșterea plaților la buget consolidat; 
- diminuarea achitării salariilor în plic, și respectiv, diminuarea evaziunii fiscale. 

 
Guvernul Republicii Moldova continuă să-și concentreze eforturile pe întărirea măsurilor de 
dezvoltare economică, care urmează să conducă la creşterea competitivitǎţii mediului investiţional 
din Republica Moldova. În acest moment, cadrul de reglementare pentru subvenționarea creării 
locurilor de muncă este concentrat pe dezvoltarea anumitor sectoare economice (din industria 
prelucrătoare, învățământ și sănătate) şi cu implicarea anumitor categorii de cetățeni, subiecți ai 
subvenției. 
 
Astfel, în baza criteriilor de eligibilitatea statuate în HG 1145/2017 observăm că în mare parte de 
mecanismul de subvenționare pentru crearea locurilor noi de muncă pot beneficia doar întreprinderile 
mari. 
 
Pentru confirmarea acestei concluzii prezentăm mai jos Tabelul cu numărul agenților economici după 
mărime și numărul personalului: 
 

Numărul agenților economici după mărime și  numărul personalului 

  

Numarul de 

intreprinderi 

Ritmul de 

dinamică, 
% 

Numarul mediu 

de personal 

Ritmul de 

dinamică 
% 

Numărul de 
personal pe 

întreprindere 

Numărul 
mediu de 

personal 

(IMM) 

2018 2019   2018 2019   2018 2019 2019 2020 

Total 54313 56463 4.0 528607 540277 2.2 10 10     

Mari 740 758 2.4 205330 212259 3.4 277 280     

Mijlocii 1328 1299 -2.2 103460 99311 -4.0 78 76 
48 47 

Mici 6061 6374 5.2 112028 117030 4.5 18 18 

Micro 46184 48032 4.0 107789 111677 3.6 2 2     

 
Respectiv, constatăm că condiția de eligibilitate de creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 
persoane din HG 1145/2017 poate fi îndeplinită în mare parte de întreprinderile mari, iar pentru 
IMM-uri creează un obstacol semnificativ de a utiliza mecanismul de subvenționare a locurilor de 
muncă noi create propus de stat. 



 
Guvernul Republicii Moldova îşi doreşte întărirea pârghiilor pentru atragerea investițiilor cu impact 
asupra dezvoltării economice în context regional prin lărgirea mecanismului de subvenționare care 
să contribuie în consecință la crearea locurilor de muncă.  
 
Există o competiţie între ţările din Europa de Sud-Est pentru acordarea de facilități care să atragă 
investiţiile şi să creeze locuri de muncă. 
 
Analiza efectuată relevă crearea locurilor noi de muncă drept un criteriu de eligibilitate important 
pentru acordarea ajutorului din partea statului prin mecanismul de subvenționare.  Facilitarea 
acordării unor astfel de subvenționări IMM-urilor ar reduce costurile de instalare ale investitorilor, 
ceea ce ar oferi un avantaj competitiv Moldovei. 
 
Subvenționarea pentru crearea locurilor noi de muncă este o modalitate eficientă de încurajare a 
formării de capital fix și de stimulare a angajării care se poate administra, se poate monitoriza şi se 
poate recupera cu relativă ușurință. Subvenționarea pentru crearea locurilor noi de muncă se acordă 
pe baza unor criterii stricte de eligibilitate ale solicitantului. 
 
Potrivit Legii nr. 179 din 21.07.2016, cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, sunt considerate 
întreprinderi mici sunt cele care dețin de la 10 până la 49 de salariați, iar întreprinderile mijlocii sunt 
cele care dețin de la 50 până la 249 de salariați.  Totodată, potrivit datelor Biroului Național de 
Statistică, pentru anii 2019-2020, numărul mediu de personal la întreprinderile mici și mijlocii 
constituie 47-48 de persoane. 
 
Totodată, criteriul de eligibilitate de acordare a subvențiilor doar în cazul în care au fost atrase pentru 
noi locuri de muncă bărbați care au o vârstă cuprinsă între 18 și 25 de ani, bărbați care au vârsta peste 
45 de ani, femei de toate vârstele, duce la limitarea accesului la acest mecanism, pe motivul migrației 
constante a populației și a numărului lucrătorilor ce posedă competențe necesare pieței muncii este 
unul limitat. 
 

Populatia ocupata pe Statut profesional, Grupe de virsta, Ani, Sexe si Medii 

  

2017 2018 2019 

Total pe 

republica 
Barbati Femei 

Total pe 

republica 
Barbati Femei 

Total pe 

republica 
Barbati Femei 

                  

Salariati 604,2 287,1 317,2 589,2 279,7 309,5 678,4 324,8 353,6 

15-24 
ani 

158,6 82,6 76,0 147,9 75,9 72,0 175,4 91,4 84,0 

25-34 
ani 

146,7 66,4 80,4 149,8 63,1 86,6 169,8 72,4 97,4 

35-44 
ani 

140,5 54,5 86,0 137,2 57,8 79,5 152,2 65,5 86,8 

45-54 
ani 

104,5 56,1 48,5 101,6 55,5 46,1 119,1 61,4 57,7 

55-64 
ani 

13,5 6,0 7,6 11,2 5,3 6,0 16,9 9,4 7,4 

 



Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, rata șomajului la bărbați cuprinși în vârsta de 25-45 
ani constituie 6,8% pentru anii 2018-2019.  Un eșantion propice pentru întreprinderi de a crea noi 
locuri de muncă cu implicarea acestora în vederea dezvoltării afacerilor. Cu toate acestea, 
întreprinderile care creează locuri noi muncă inclusiv și pentru această categorie de persoane nu pot 
opta pentru mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă nou create pe motivul criteriul de 
eligibilitate pe categorie de vârstă, fapt ce reduce interesul întreprinderilor pentru acest ajutor din 
partea Statului. 
 
Putem concluziona că criteriul de eligibilitate de creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 
persoane coroborat cu criteriul de eligibilitate de vârstă și sex, limitează accesul IMM-urilor la 
mecanismului de subvenționare pentru crearea locurilor noi de muncă, astfel creând premise pentru 
e creștere robustă a sectoarelor economiei eligibile conform HG 1145/2017.  
d) Descrieţi cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenţie 

 

 

Conform informației deținute de Ministerul Finanțelor, în perioada 2018-2019 pentru a beneficia de 
mecanismul de subvenționare a locurile noi de muncă, au fost depuse 9 cereri de rezervare a 
subvenției de către întreprinderi dintre care au fost declarate eligibile și acceptate 8 cereri. Solicitanții 
preconizau să creeze 3415 noi locuri de muncă pentru care a fost bugetată suma de 111,3 mil lei. 

În anul 2019, pentru a beneficia de mecanismul de subvenționare pentru locurile de muncă create în 
anul 2018, au fost depuse 2 cereri de rezervare a subvenției. Respectiv, acceptată doar o cerere pentru 
1062 locuri de muncă. Mărimea subvenției calculate fiind de 42,8 mil lei. 

Înțelegem că lipsa intervențiilor cumulate de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii din partea 
statului și crearea premiselor pentru atragerea noilor investiții, inclusiv prin revizuirea condițiilor de 
eligibilitate al mecanismului de subvenționare a locurilor de muncă va reduce potențialul 
întreprinderilor de a apela la această modalitate de ajutor din partea statului, în consecință o 
dezvoltare redusă a sectoarelor economiei eligibile conform HG 1145/2017. Estimăm pentru anul 
2020 o cerere de rezervare a subvențiilor. 

 
e) Descrieţi cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificaţi carenţele 
prevederilor normative în vigoare, identificaţi documentele de politici şi reglementările 
existente care condiţionează intervenţia statului 

 

 
Cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate este constituit din: 

• Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.  
• Hotărârea de Guvern nr. 1145 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

subvenționarea creării locurilor de muncă.  
• Regulamentului privind ajutorul de stat pentru instruirea angajațiilor și pentru crearea de noi 

locuri de muncă. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 5 din 30.08.2013 
 

Documentele de politici care condiționează intervenția statului sunt: 
• Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. (Hotărârea de 

Guvern nr.1473 din 30.12.2016) 
• Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-

2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. 



(Hotărârea de Guvern nr. 511 din 25.04.2016) 
 
Potrivit HG 1145/2017, se prevede acordarea unei subvenții în mărime de 40 mii lei, în două tranșe, 
pentru fiecare loc de muncă creat pentru anumite categorii de cetățeni, inclusiv: 
- bărbaţi care au o vârstă cuprinsă între 18 şi 25 de ani, 
- bărbaţi care au vârsta peste 45 de ani; 
- femei de toate vârstele etc. 
 
Pot solicita şi beneficia de subvenție unică agenții economici (investitori), care în anul de gestiune 
îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 
 
a) au o creştere a efectivului de salariaţi de cel puţin 100 persoane;  
b) salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% 
din cuantumul salariului mediu lunar pe economie; 
c) nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional; 
d) îşi asumă obligaţia de a menţine, pe o perioadă de cel puţin 3 ani a efectivului de salariați și 
mărimea salariului mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate etc. 
 
Totodată, de mecanismul de subvenționare pentru crearea locurilor de muncă pot beneficia doar 
întreprinderile care își desfășoară activitatea în anumite sectoare ale economiei naționale. 
 
Potrivit analizei efectuate, constatăm carențe la nivelul HG 1145/2017 în partea ce ține de criteriile 
de eligibilitate a beneficiarilor de a utiliza mecanismul de subvenționare pentru crearea locurilor noi 
de muncă.  
2. Stabilirea obiectivelor 
a) Expuneţi obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă şi cauzele acesteia, 
formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp şi realist) 

 

 
Obiective generale: 
 

- Creșterea numărului de întreprinderi și angajați care beneficiază de mecanismul de 
subvenționare 

• dezvoltarea sectoarelor economiei eligibile conform HG 1145/2017 

• creșterea numărului angajaților peste numărul mediu obișnuit anual; 
• creșterea numărului angajărilor, inclusiv de cel puțin 50 per întreprindere în sectoarele 

sabilite prin HG 1145/2017. 
 
Obiective specifice: 

- stimularea investițiilor şi creșterea economică – îmbunătățirea mecanismului de 
subvenționare (co-finanțare) va crea un avantaj pentru Republica Moldova în zona Europei 
de Sud-Est în vederea atragerii și menținerii investițiilor, iar lărgirea spectrului 
întreprinderilor eligibile de la întreprinderile mari la întreprinderile mici și mijlocii va 
impulsiona atingerea acestui obiectiv.  Totodată lărgirea eșantionului persoanelor eligibile 



pentru acest mecanism va spori tendința de dezvoltare și menținere a afacerilor în Republica 
Moldova; 
 

- sporirea nivelului ocupării forței de muncă – prin opțiunea recomandată, statul va susține 
angajatorii pentru crearea locurilor noi de muncă și menținerea acestora pentru cel puțin 2 
ani, astfel estimăm o creștere în medie cu 3000 persoane angajate per an; 
 

- creșterea plaților la buget consolidat – plățile dependente de salariu pe angajat (impozit pe 
venit, contribuții sociale angajat/angajator, prime medicale angajat/angajator) vor crește 
proporțional cu numărul cererilor de subvenționare depuse de potențialii beneficiari; 
 

- stimularea angajatorilor pentru încadrarea forței de munca disponibile și crearea de noi 
locuri de munca - întreprinderile mici și mijlocii, de regulă activează de sine stătător, fără a 
face parte dintr-un grup de companii; capacitatea de administrare a subvenției sub aspect cost-
beneficiu este mai mare decât în cazul întreprinderilor mari; capacitatea de reținere a 
personalului în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii fiind mai ridicată în comparație cu 
întreprinderile mari; ponderea mai mică de autofinanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în 
raport cu întreprinderile mare, conform datelor BNS, crează premise pentru atingerea acestui 
obiectiv; 
 

- diminuarea achitării salariilor în plic, și respectiv, diminuarea evaziunii fiscale – condițiile 
de eligibilitate prevăzute de HG 1145/2017 și monitorizarea ulterioară din partea Serviciului 
Fiscal de Stat, condiționează potențialii beneficiari să diminueze practicile de achitare a 
salariilor în plic și respectiv a evaziunii fiscale.  

3. Identificarea opţiunilor 
a) Expuneţi succint opţiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenţie 

 

 
Constatăm că opțiunea ”a nu face nimic” menține gradul redus de accesibilitate la mecanismul de 
subvenționare a locurilor de muncă pentru mediul de afaceri, ceea ce poate duce la realizarea 
nesatisfăcătoare a pct. 36 al Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de 
atragerea a investițiilor și promovarea exporturilor pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 511 din 25.04.2016 și de realizare ineficientă a obiectivului B3 din Strategia 
menționată supra, privind elaborarea unui sistem de subvenții pentru crearea noilor locuri de muncă. 

În consecință, păstrarea status quo, a mecanismului de subvenționare a locurilor de muncă menține 
facilitățile financiare pentru atragerea investițiilor pentru Republica Moldova la un nivel mai redus. 

Totodată, este de așteptat că indicatorii economici să urmeze tendința dezvoltării generale a 
economiei bazată pe întreprinderile mari.  Creșterea nu va fi potențată însă și de efectul unor măsuri 
de stimulare a gradului de ocupare în cazul IMM-urilor și este posibil să se înregistreze pe o perioadă 
limitată, deoarece există tendința întreprinderilor mari de a păstra numărul locurilor de muncă actuale 
sau să crească ne semnificativ.  În consecință, sectoarele economiei eligibile conform HG 1145/2017, 
planificate pentru dezvoltare vor păstra o creștere moderată. 



b) Expuneţi principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea 
ţintesc cauzele problemei, cu indicarea novaţiilor şi întregului spectru de 
soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să fie aprobate 

 

 
Cele mai importante modificări țin de condițiile de eligibilitate prevăzute de HG 1145/2017 și anume: 
 

a. Limitarea pe categorii de vârstă între bărbați și femei; 
b. Creșterea efectivului de salariaţi de cel puţin 100 persoane; 
c. Majorarea sectoarelor din economia națională eligibile pentru solicitarea subvenției. 

În baza prezentei analize ajungem la concluzia că este necesară excluderea limitei pe categorii de 
vârstă între bărbați și femei, precum și de micșorare a pragului minim a locurilor de muncă create de 
la 100 persoane la 50 persoane. 
 
Totodată, va crește eșantionul potențialelor beneficiari al mecanismului de subvenționare. 
 
Prin modificările propuse vor fi create condiții suplimentare pentru motivarea întreprinderilor de a 
crește efectivul de personal, fapt ce condiționează dezvoltarea afacerii și creșterea încasărilor directe 
și indirecte la bugetul public național în sectoarele economiei eligibile conform HG 1145/2017.  
c) Expuneţi opţiunile alternative analizate sau explicaţi motivul de ce acestea nu au fost 
luate în considerare 

 

 
În urma definirii problemelor și obiectivelor, analizând factorii de risc, costurile și 
beneficiile, alte opțiuni alternative nu au fost identificate la această etapă.  

4. Analiza impacturilor opțiunilor 
a) Expuneți efectele negative și pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, 
care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

 
În baza Registrului deținut de Ministerul Finanțelor privind subvenționarea creării locurilor de muncă 
pe parcursul anului 2018 au fost acceptate 5 cereri de rezervare a subvențiilor cu un număr de 2622 
locuri de muncă, iar în 2019 au fost acceptate 3 cereri de rezervare cu un număr de 823 locuri de 
muncă. Astfel observăm că beneficiarii acestui mecanism de subvenționare la momentul actual sunt 
întreprinderile mari cu o medie de 300 locuri de muncă nou create. 
 
Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, numărul întreprinderilor mari în 
Republica Moldova a constituit 740 în anul 2017, 758 în anul 2018, existând o creștere robustă pentru 
2019 și începutul anului 2020. Cu toate aceste, constatăm o cerere mică de solicitanți care optează 
pentru mecanismul de subvenționare a locurilor noi de muncă. Fapt ce denotă lipsa de atractivitate 
și utilitate a acestui mecanism pentru întreprinderile mare.  În consecință, efectul major pe care îl 
determinăm este ne realizarea obiectivului setat în Strategia Națională de atragere a investițiilor și 
promovarea exporturilor pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 511 din 
25.04.2016, cât și va prezenta un randament redus de co-finanțare din partea statului a investițiilor 
în anumite sectoare economice pe care statul dorește să le încurajeze, în concordanță cu strategia de 
dezvoltare economică. 
  



b1) Pentru opţiunea recomandată, identificaţi impacturile completînd tabelul din anexa la 
prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, 
inclusiv părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea 

 

 
Acordarea de subvenții este pe deplin justificată în cazul în care acestea corectează deficiențele 
apărute pe piață, sau când sunt utilizate ca instrument de promovare a schimbărilor structurale ori de 
susținere a sectoarelor economiei sub dezvoltate.  În acest context, subvențiile servesc un interes 
comun, pentru că ele contribuie la dezvoltarea de structuri industriale competitive, având prin 
urmare, un rol decisiv în crearea locurilor de muncă. 
 
Mecanismul de subvenționare a locurilor noi de muncă create, aprobat prin HG 1145/2017 a țintit 
susținerea angajatorilor care creează locuri noi de muncă pentru anumite categorii de persoane și în 
anumite sectoare ale economiei.  În secțiunile prezentate supra am reflectat cauzele apariției 
problemei și necesității de intervenție.  Intervenția propusă ține de excluderea și/sau reducerea 
anumitor criterii de eligibilitate, astfel încât accentul mecanismului de subvenționare să fie cristalizat 
asupra dezvoltării anumitor industrii, sectoare ale economiei, care necesită susținere din partea 
statului, în vederea dezvoltării afacerilor. 
 
IMM-urile au un rol decisiv în crearea de locuri de muncă și, la un nivel mai general, acționează ca 
un factor de stabilitate socială și de dezvoltare economică.  Cu toate acestea, dezvoltarea lor poate fi 
împiedicată de disfuncționalități ale pieței, care fac în așa fel încât aceste IMM-uri să fie expuse unor 
riscuri specifice.  IMM-urile întâmpină adesea dificultăți în obținerea de capital sau de împrumuturi, 
din cauza reticenței pieței financiare în ceea ce privește asumarea de riscuri și din cauza garanțiilor 
limitate pe care le pot oferi.  Prin urmare, pentru a facilita inclusiv dezvoltarea activităților economice 
ale IMM-urilor, opțiunea recomandată va permite accesul întreprinderilor mici și mijlocii la 
mecanismul de subvenționare propus de către Stat. 
 
Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, numărul întreprinderilor mici și mijlocii 
în Republica Moldova a constituit 7,389 în anul 2017, 7,673 în anul 2018, existând o creștere 
dinamică pentru 2019 și începutul anului 2020.  În același timp numărul salariaților care activează în 
întreprinderile mici și mijlocii a crescut în perioada de referință în medie cu circa 3000 de persoane. 
 
În aceste condiții, opțiunea recomandată va permite o creștere a gradului de interes pentru 
întreprinderi în vederea accesării mecanismului de subvenționare aproximativ cu un punct procentual 
din numărul întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele economiei naționale eligibile conform HG 
1145/2017, fapt ce creează premise ca în primul ciclu după adoptarea modificărilor să estimăm 
aproximativ 20 de cereri noi cu o medie de 50 de locuri noi create. 
 
Reieșind din aceste calcule, putem estima un impact adițional asupra Bugetului Public Național de 
9,619,796 lei de deficit bugetar.  Totodată, efectuând calcul subvenției pentru un loc de muncă nou 
creat în baza HG 1145/2017, constatăm următoarele: salariu mediu prognozat în 2020 este 7953 lei.  
75% din acesta este 5965 lei. Din această sumă, dacă nu aplicăm scutirile personale, contribuțiile 
(6% + 4,5%) și impozitele (12% după deducerea contribuțiilor) achitate de angajat sunt 626 lei 
contribuții (10,5% din salariu) și 641 lei impozit pe venit (12% din 5339 (5965-626)), în total 1267 
lei. Salariu net va fi 4698 lei. Contribuțiile achitate de angajator ar fi 1342 lei (18% social și 4,5% 
medical din salariu brut de 5965). În total la bugetul public se achită 2609 lei de la angajat și 
angajator.  În condițiile în care subiect al subvenției este un șomer, atunci prevenim o cheltuială de 
la Bugetul Public Național de 2775 lei pe lună/per șomer. Deci, beneficiul pentru Bugetul Public 



Național ar constitui cca. 5384 lei pe lună per loc nou creat.  Totodată, luând în considerație că agenții 
economici care beneficiază de mecanismul de subvenționare pentru crearea de locuri de muncă 
trebuie să asigure menținerea locului de muncă creat pe o perioadă de 2 ani, atunci beneficiul 
constituie 129216 lei, în detrimentul costului statului sub formă de alocație unică în valoare de 40000 
lei. Deci, beneficiul net direct ar fi de cca. 89216 lei per loc de muncă nou creat.  Astfel putem 
constata, că pentru stat acest mecanism este suficient de atractiv sub raportul cost-beneficiu pentru 
atingerea obiectivelor generale și speciale a mecanismului de subvenționare. 
 
Totodată, considerăm, că opțiunea recomandată va avea un efect pozitiv asupra întreprinderilor cât 
și asupra subiecților subvenției.  Unul din factorii care alimentează această premisă e materializat 
prin faptul că întreprinderile mici și mijlocii, de regulă activează de sine stătător, fără a face parte 
dintr-un grup de companii; capacitatea de administrare a subvenției sub aspect cost-beneficiu este 
mai mare decât în cazul întreprinderilor mari; capacitatea de reținere a personalului în cadrul 
întreprinderilor mici și mijlocii fiind mai ridicată în comparație cu întreprinderile mari; ponderea mai 
mică de autofinanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în raport cu întreprinderile mari, conform 
datelor BNS. 
 
În continuare, precizăm că în urma discuțiilor cu întreprinderile mici și mijlocii, potențiali beneficiari 
ai mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă, am fost informați că reducerea sau 
excluderea anumitor criterii de eligibilitate ar stimula să creeze un număr mai mare de locuri de 
muncă decât cel planificat, fapt care va duce la dezvoltarea și impulsionarea IMM-urilor din 
sectoarele economiei naționale conform HG 1145/2017. 
 
În aceste condiții și în baza calculelor efectuate, am completat tabelul din anexă, prin care au fost 
prezentate impacturile identificate.  Astfel, în cazul aplicării opțiunii propuse, identificăm pentru 
categoria Economic un impact estimat cu nota 2 pentru (i) costurile desfășurării afacerilor, (ii) 
fluxurile comerciale și investiționale, (iii) competitivitatea afacerilor, (iv) concurența pe piață, (v) 
cadrul instituțional al autorităților publice și (situația social-economică în anumite regiuni). Totodată, 
în cadrul acestei categorii estimăm nota -2 pentru veniturile și cheltuielilor publice, care urmează să 
crească proporțional cu cererile agenților economice.  Cu toate aceste considerăm că creșterea 
activității diferitor categorii de întreprinderi mici și mijlocii compensează impactul negativ asupra 
cheltuielilor publice menționate. 
 
În condițiile în care se va păstra Status Quo, opțiunea de a nu face nimic, estimăm nota 1 pentru toate 
domeniile menționate supra, în contextul în care mecanismul de subvenționare pentru crearea 
locurilor noi de muncă este considerat un ajutor din partea statului.  În acest context, orice ajutor 
poate fi calificat ca beneficii pozitive pentru agenții economici. 
 
Din categoria de impact Social, dorim să atragem atenția asupra discriminării persoanelor pe 
categorie de vârstă, în cazul în care Satus Quo este păstrat.  În Hotărârea Curții Constituționale nr. 
11 din 11 mai 2016, Înalta Curte a menționat categoric că ”Restrângerea drepturilor nu trebuie să fie 
exercitată în vederea discriminării, întrucât nu ar avea un scop legitim. În acest sens, toate autoritățile 
Republicii Moldova trebuie să respecte, atunci când adoptă acte normative, principiul egalității, 
consacrat în articolul 16 din Constituție. Ele trebuie să justifice aplicarea unui tratament preferențial 
dacă situațiile sunt analoage, adică dacă persoanele sau grupurile de persoane comparate se află în 
situații similare relevante”. 
  



b2) Pentru opţiunile alternative analizate, identificaţi impacturile completînd tabelul din 
anexa la prezentul formular. Descrieţi pe larg impacturile sub formă de costuri sau 
beneficii, inclusiv părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea 

 

 
Opțiunea ”a nu face” presupune menținerea situației actuale, adică neintervenția din partea statutului.  
În cazul în care nu vor fi revizuite condițiile de eligibilitate pentru depunerii cererii în vederea 
solicitării subvenționării locurilor de muncă nou create, costurile vor fi proporționale cu cererile de 
subvenționare depuse preponderent de întreprinderile mari.  Fapt ce denotă o creștere economică 
estimată să fie realizată în absența unor instrumente eficiente care să impulsioneze motivația 
societăților comerciale de a participa la mecanismul propus de stat prin subvenționare. 
 
În baza datelor statistice oferite de Ministerul Finanțelor, înțelegem că păstrarea Staus Quo al 
mecanismului de subvenționare pentru crearea locurilor de muncă are ca efect moderat stimularea 
investițiilor și creșterea economică, sporirea nivelului ocupării forței de muncă, creșterea plăților la 
bugetul consolidat, stimularea angajaților pentru încadrarea forței de muncă disponibile și crearea de 
noi locuri de muncă, creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.  
c) Pentru opţiunile analizate, expuneţi cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la 
eşecul intervenţiei şi/sau schimba substanţial valoarea beneficiilor şi costurilor estimate 
şi prezentaţi presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor 
vizaţi în acesta 

 

 
În 2019, creșterea economică în Republica Moldova a constituit 3,6 procente, creștere care era 
prognozată și pentru 2020 și 2021. Cu toate acestea, factorul extern legat de pandemie poate duce la 
repercusiuni în economia națională și la o creștere mult mai moderată. Prognoza presupune 
continuarea agendei de atragere a investițiilor și consum privat. În timp ce exporturile se vor 
intensifica lent după 2020, în tandem cu creșterea cererii externe, deficitul de cont curent va fi situat 
sub nivelul valorilor istorice. 
 
Ținând cont de dependența tot mai mare a Republicii Moldova de țările UE pentru comerț și remiteri, 
încetinirea economică ulterioară în UE poate determina încetinirea exporturilor, fapt ce va crea 
premise moderate de investiții în dezvoltarea afacerilor și creșterea locurilor noi de muncă pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. 
 
În pofida consolidării cadrului de reglementare și a mecanismelor de susținere din partea statului, 
sunt necesare eforturi suplimentare pentru consolidarea sectoarelor din economie și susținerea 
mediului de afaceri în identificarea noilor piețe de desfacere. 
 
Totodată, un risc iminent este faptul că numărul lucrătorilor ce posedă competențe necesare pieței 
muncii este unul limitat.  În aceste context măsuri complexe din partea statului, se impun.  
d) Dacă este cazul, pentru opţiunea recomandată expuneţi costurile de conformare pentru 
întreprinderi, dacă există impact disproporţionat care poate distorsiona concurenţa şi ce 
impact are opţiunea asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Se explică dacă sînt propuse 
măsuri de diminuare a acestor impacturi 

 

 
Nu sunt identificate costuri de conformare pentru întreprinderi. 

 
Pentru a stabili dacă opțiunea recomandată denaturează sau riscă să denaturize concurența, urmează 
să stabilim piața relevantă și întreprinderile care activează pe această piață. 



 
Conform art. 4 din Legea concurenței, piața relevantă esta piața în cadrul căreia trebuie evaluate o 
anumită problemă de concurență și care se determină prin raportarea pieței relevante a produsului la 
piața geografică relevantă.  Piața relevantă a produsului este piața produselor considerate de 
consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, datorită 
caracteristicilor fizice, funcționale și prețului. 

 
În cazul opțiunii recomandate constatăm un șir de piețe relevante ale produsului direct legate de 
specificul activității economice prestate de beneficiarii subvenției, care sunt definite drept piețele 
prestării serviciilor/lucrărilor conform clasificatorului activității economice cu excepția activităților 
incluse în anexa nr. 2 din HG 1145/2017. 
 
Conform art. 4 din Legea concurenței, piața geografică relevantă cuprinde zona în care sunt localizate 
întreprinderile implicate în comercializarea produselor incluse în piața relevantă a produsului, în 
conditii similar de concurență și care poate fi delimitată de ariile geografice învecinate. Piața 
geografică în cazul opțiunii recomandate este întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 
Astfel potențialii beneficiari ai subvențiilor, obțin un avantaj concurențial în detrimentul altor 
întreprinderi care nu beneficiază de subvențiile respective, astfel opțiunea recomandată riscă să 
denatureze concurență. 
 
Cu toate aceste, potrivit pct. 14 al Hotărârii nr. 5 din 30.08.2013 (în continuare ”Hotărârea 5/2013”) 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru instruirea angajaților și pentru crearea 
de noi locuri de muncă, acordarea de ajutoare pentru încadrarea în câmpul muncii a lucrătorilor 
defavorizați sub formă de subvenții salariale este permisă, dacă intensitatea subvențiilor nu depășește 
50% din costurile eligibile (costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maxim 12 luni 
de la data încadrării în muncă). Conform datelor deținute de Ministerul Finanțelor, pe parcursul anilor 
2017-2019 valoarea intensității s-a redus până la 47% în 2019. 
 
Totodată, potrivit pct. 53 al Hotărârii 5/2013, este acceptabil un grad mai ridicat de denaturare a 
concurenței în cazul în care subvenția este necesară, bine orientată și proporțională. 
 
Astfel, constatăm că opțiunea recomandată are un caracter universal, creează condiții egale pentru 
întreprinderile din piețele relevante și industriile eligibile, care întrunesc condițiile prevăzute de HG 
1145/2017 de a beneficia de mecanismul de subvenționare și în condiția în care valoare intensității 
nu depășește limita eligibilă de 50%.  
Concluzie  
e) Argumentaţi selectarea unei opţiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor şi 
costurilor, precum şi a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectaţi 

 

 
Prin implementarea opțiunii recomandate de modificare a condițiilor de eligibilitate a potențialilor 
beneficiari ai mecanismului de subvenționare a locurilor de muncă noi create, estimăm o susținere 
calitativă de atingere a (i) obiectivului general de accesare a subvențiilor care are ca efect 
valorificarea unui potențial mai mare de creare a locurilor de muncă și a obiectivelor speciale de 
stimularea investițiilor şi creșterea economică; sporirea nivelului ocupării forței de muncă; creșterea 
plaților la buget consolidat; diminuarea achitării salariilor în plic, și respectiv, diminuarea evaziunii 
fiscale. 



 
Considerăm, că pentru părțile interesate noi, incluse conform acestei opțiuni, acest mecanism de 
subvenționare va avea un efect pozitiv.  Unul din factorii care alimentează această premisă e 
materializat prin faptul că întreprinderile mici și mijlocii, de regulă activează de sine stătător, fără a 
face parte dintr-un grup de companii; capacitatea de administrare a subvenției sub aspect cost-
beneficiu este mai mare decât în cazul întreprinderilor mari; capacitatea de reținere a personalului în 
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii fiind mai ridicată în comparație cu întreprinderile mari; 
ponderea mai mică de autofinanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în raport cu întreprinderile 
mare, conform datelor BNS.  Astfel, estimăm că întreprinderile mici și mijlocii vor putea dezvolta 
locuri noi de muncă în baza mecanismului de subvenționare cu o proporție de 50% adițional planului 
de dezvoltare a afacerii, fapt care va genera venituri la buget sub formă de contribuții și impozite, 
dar și va reduce costurile bugetare viitoare de alocare a îndemnizației de șomaj de 2775 lei pentru 
subiecții subvenției din categoria șomerilor. 
 
În aceste condiții, opțiunea recomandată va permite o creștere a numărului de accesări a 
mecanismului de subvenționare aproximativ cu un punct procentual din numărul întreprinderilor 
mici și mijlocii, fapt ce creează premise ca în primul ciclu după adoptarea modificărilor să estimăm 
aproximativ 60 de cereri noi cu o medie de 50 de locuri noi create. 
 
Totodată, menționăm că această opțiune este de suport din partea statului pentru mediului de afaceri. 
Respectiv, costuri pentru întreprinderi este doar la capitolul costurilor administrative, adică costurile 
de depunere a cererii și obținere a subvenției.  În comparație cu prevederile actuale din HG 145/2017, 
costurile se vor reduce proporțional cu reducere criteriilor de eligibilitate care sunt verificate atât de 
Comisie cât și de întreprinderi.  
5. Implementarea şi monitorizarea 
a) Descrieţi cum va fi organizată implementarea opţiunii recomandate, ce cadru juridic 
necesită a fi modificat şi/sau elaborat şi aprobat, ce schimbări instituţionale sînt necesare 

 

 
În baza opțiunii recomandate modificări la HG 1145/2017 se impun.  Autorul acestor modificări este 
Ministerul Economiei și Infrastructuri, care reprezintă organul central de specialitate responsabil și 
de elaborarea politicilor de atragere a investițiilor și crearea noilor locuri de muncă. 
 
Nu sunt necesare schimbări instituționale, atât timp cât modificările propuse țintesc schimbarea 
condițiilor de eligibilitate prevăzute de HG 1145/2017, celelalte prevederi din actul normativ își vor 
păstra aplicarea și valabilitatea. 

  
b) Indicaţi clar indicatorii de performanţă în baza cărora se va efectua monitorizarea 

 

 
Pentru opțiunea recomandată stabilim următorii indicatori de performanță generici în baza cărora se 
va efectua monitorizarea: 
 

a. Numărul de investitori care au aplicat la mecanismul de subvenționare pentru crearea 
locurilor noi de muncă (reflector atractivitatea mecanismului dacă au fost alocate sume de la 
bugetul de stat pentru aceasta în fiecare an); 



b. Numărul de investitori care au primit subvenția (reflect funcționalitatea mecanismului, 
ușurința în aplicare); 

c. Creșterea în medie cu 3000 persoane angajate per an (reflect atingerea obiectiului specific al 
mecanismului); 

d. Creșterea proporțională a plăților dependente de salariu per angajat (impozit pe venit, 
contribuții sociale angajat/angajator, prime medicale angajat/angajator) cu numărul cererilor 
de subvenționare depuse de potențiali beneficiari (reflect într-o anumită proporție atingerea 
obiectivului general al mecanismului); 

e. Creșterea capacității de absorbție a subevențiilor acordate de stat prin realizarea diligentă a 
contractului semnat între stat și beneficiar al subvenției (reflectă ururința realizării 
mecanismului). 
 

Monitorizarea anuală a acestor indicatori va permite ajustarea cadrului normativ în cazul unui impact 
diferit de cel așteptat. 
 

  
c) Identificaţi peste cît timp vor fi resimţite impacturile estimate şi este necesară 
evaluarea performanţei actului normativ propus. Explicaţi cum va fi monitorizată şi 
evaluată opţiunea 

 

 
Impactul cantitativ estimat urmează a fi resimțit în primul an de la adoptarea modificărilor la HG 
1145/2017, prin numărul de cereri de rezervare a subvențiilor din partea întreprinderilor din 
sectoarele economiei naționale.  Cererile de rezervare a subvenției se înregistrează în Registrul 
acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, ținut de Ministerul Finanțelor, mecanism 
care facilitează o monitorizare continuă a impactului modificărilor asupra sporirii interesului 
întreprinderilor pentru solicitarea mecanismului de subvenționare, propus de stat. 
 
Impactului calitativ estimat va fi resimțit începând cu al doilea an după aprobarea modificărilor și 
completărilor la actul propus. Conform pct. 32 al Regulamentului privind subvenționarea locurilor 
de muncă noi create, Serviciul Fiscal de Stat la solicitarea Ministerului Finanțelor, va verifica anual, 
până la 31 mai, pe parcursul valabilității contractelor de subvenționare, respectarea de către 
beneficiar a obligațiilor stipulate în contract 

  
6. Consultarea 
a) Identificaţi principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă 

 

 
Principalele părți interesante sunt: 
 
Autoritățile statului, în special Ministerul Finanțelor, care este autoritatea responsabilă de acordarea 
subvențiilor la crearea locurilor de muncă, în temeiul Hotărârii de Guvern nr.1145 din 20.12.2027; 
 
Potențialii beneficiari al subvențiilor – întreprinderile mici, mijlocii și mari din industria 
prelucrătoare, industria turismului, învățământ, sănătate și asistență socială; 
 
Asociațiile de business.  
b) Explicaţi succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor 

 



 

Inițiativa de revizuire și perfecționare a  Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor 
de muncă (HG nr. 1145/2017) a fost a mediului de afaceri, reprezentat de asociațiile de business.  
Astfel mediul de afaceri a solicitat Ministerului Economiei și Infrastructurii remedierea carențelor și 
disfuncționalităților, precum și oferirea de avantaje și stimulente pentru crearea locurilor de muncă 
pe tot teritoriul Republicii Moldova. 

În acest context, în adresa Ministerului au parvenit o serie de adresări, iar în consecință la data de 13 
februarie 2020 a avut loc și o ședința de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului finanțelor, 
Ministrului economiei și infrastructurii și a reprezentanților mediului de afaceri (Asociația 
Businessului European, Camera de Comerț Americană din Moldova). 

Astfel conchidem că opțiunea propusă este rezultatul discuțiilor și negocierilor cu mediul de afaceri 
în vederea îmbunătățirii mecanismului și creșterii numărului de agenți economici care ar putea 
beneficia prin subvenționarea locurilor noi de muncă create.Totodată, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul de modificare și completare 
a HG 1145/2017, împreună că Analiza Impactului de Reglementare va fi plasat pe pagina-web 
oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md în scopul consultării acestuia cu autorităţile 
publice, mediul de afaceri şi societatea civilă. 

 
c) Expuneţi succint poziţia fiecărei entităţi consultate faţă de documentul de analiză a 
impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziţia a cel puţin unui exponent din 
fiecare grup de interese identificat) 

 

În cadrul ședinței au fost expuse principalele obstacole de funcționare a HG 1145/2017 și prezentate 
propuneri ale mediului de afaceri pentru depășirea acestora după cum urmează: 

Obstacol de funcționare Propunere 
Lipsa acută a forței de muncă, nu se 
prezintă oportună limitarea pe 
categorii de vârstă între bărbați și 
femei a subiecților subvenției.  
 

La pct.2  din noțiunea „Subiect al subvenției 
- orice persoană fizică cetăţean al 
Republicii Moldova care face parte din una 
dintre următoarele categorii: - bărbaţi cu 
vîrsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, - 
bărbaţi cu vîrsta peste 45 de ani; - femei de 
toate vîrstele;” să fie exclusă limitarea pe 
categorii de vârstă între bărbați și femei. 
 

În formula actuală de calcul al 
creșterii efectivului de salariați 
(conform alin.1, pct.11 din 
Regulament „1) are o creştere a 
efectivului de salariaţi de cel puţin 
100 de persoane care fac parte din 
categoria de subiecţi ai subvenţiei”), 
practic, este exclus ca marea parte a 

Micșorarea pragului minim a locurilor de 
muncă create de la 100 pers. la 20-30 pers., 
sau stabilirea unei alte formule de calcul 
pentru această categorie de întreprinderi – în 
cuantum procentual din efectivul de 
personal. 
De principiu de a susține propunerea 
înaintată, dar urmează, de efectuat o analiză 

http://www.mf.gov.md/


întreprinderilor de pe piața RM – 
care sunt anume întreprinderi mici și 
mijlocii - să poată deveni beneficiari 
ai subvențiilor, or, prin definiție, 
numărul salariaților acestora variază 
între 9 -249 de persoane.  
 

mai amplă și structurată a sectorului ÎMM, 
conform datelor statistice, pentru a 
determina veridic cuantumul procentual al 
efectivului de personal, care poate fi angajat 
pe parcursul unei perioade de gestiune.  
 
 

Revizuirea listei activităților 
economice ce nu sunt eligibile 
subvenționării din Anexa nr.1, în 
vederea susținerii domeniilor 
prioritare ale economiei naționale 
și/sau cele cu potențial de creștere, 
cum ar fi spre exemplu turismul 
receptor și tehnologiile 
informaționale. 
 

De a susține doar industria turismului, dat 
fiind faptul că, industria tehnologii 
informaționale beneficiază de multe alte 
facilității ce contribuie la dezvoltarea cu 
succes acest domeniu.  
 

 
  
  

Anexă  
 

Tabel pentru identificarea impacturilor  
Categorii de impact Punctaj atribuit  

Opţiunea 
propusă 

Opţiunea 
alterativă 1 
A nu face 

nimici 
Economic 
costurile desfăşurării afacerilor 2 1 
povara administrativă 0 0 
fluxurile comerciale şi investiţionale 2 1 
competitivitatea afacerilor 2 1 
activitatea diferitor categorii de întreprinderi 
mici şi mijlocii 

3 0 

concurenţa pe piaţă 2 1 
activitatea de inovare şi cercetare 0 0 
veniturile şi cheltuielile publice -2 -1 
cadrul instituţional al autorităţilor publice 2 1 
alegerea, calitatea şi preţurile pentru 
consumatori 

0 0 

bunăstarea gospodăriilor casnice şi a 
cetăţenilor 

0 0 



situaţia social-economică în anumite regiuni 2 1 
situaţia macroeconomică 1 0 
alte aspecte economice 0 0 

Social 
gradul de ocupare a forţei de muncă 2 1 
nivelul de salarizare 0 0 
condiţiile şi organizarea muncii 2 1 
sănătatea şi securitatea muncii 0 0 
formarea profesională 2 1 
inegalitatea şi distribuţia veniturilor 0 0 
nivelul veniturilor populaţiei 2 1 
nivelul sărăciei 0 0 
accesul la bunuri şi servicii de bază, în special 
pentru persoanele social-vulnerabile 

0 0 

diversitatea culturală şi lingvistică 0 0 
partidele politice şi organizaţiile civice 0 0 
sănătatea publică, inclusiv mortalitatea şi 
morbiditatea 

0 0 

modul sănătos de viaţă al populaţiei 0 0 
nivelul criminalităţii şi securităţii publice 0 0 
accesul şi calitatea serviciilor de protecţie 
socială 

0 0 

accesul şi calitatea serviciilor educaţionale 0 0 
accesul şi calitatea serviciilor medicale 0 0 
accesul şi calitatea serviciilor publice 
administrative 

0 0 

nivelul şi calitatea educaţiei populaţiei 0 0 
conservarea patrimoniului cultural 0 0 
accesul populaţiei la resurse culturale şi 
participarea în manifestaţii culturale 

0 0 

accesul şi participarea populaţiei în activităţi 
sportive 

0 0 

discriminarea 0 -1 
alte aspecte sociale 0 0 

De mediu 
clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră 
şi celor care afectează stratul de ozon 

0 0 

calitatea aerului 0 0 
calitatea şi cantitatea apei şi resurselor 
acvatice, inclusiv a apei potabile şi de alt gen 

0 0 

biodiversitatea 0 0 
flora 0 0 
fauna 0 0 



peisajele naturale 0 0 
starea şi resursele solului 0 0 
producerea şi reciclarea deşeurilor 2 1 
utilizarea eficientă a resurselor regenerabile şi 
neregenerabile 

0 0 

consumul şi producţia durabilă 3 2 
intensitatea energetică 2 1 
eficienţa şi performanţa energetică 2 1 
bunăstarea animalelor 0 0 
riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 
accidente etc.) 

0 0 

utilizarea terenurilor 0 0 
alte aspecte de mediu 0 0 
  

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie 
de impact, pentru fiecare opţiune analizată, unde variaţia între -3 şi -1 
reprezintă impacturi negative (costuri), iar variaţia între 1 şi 3 – impacturi 
pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă 
lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 
– minor, 2 – mediu, 3 – major) faţă de situaţia din opţiunea „a nu face nimic”, 
în comparaţie cu situaţia din alte opţiuni şi alte categorii de impact. Impacturile 
identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului 
acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, 
lit.b1) şi, după caz, b2), privind analiza impacturilor opţiunilor. 
  

Anexe 
  

Proiectul preliminar de act normativ  
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect şi/sau analiza de impact  
Expertiza Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător (după caz)  
Alte materiale informative/documente (la decizia autorilor) 

  
  
 



   

 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII  MOLDOVA 

GRUPUL DE LUCRU  

AL COMISIEI DE STAT PENTRU REGLEMENTAREA  

ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR 
 

 

  

 

Nr. 38-02-8055 
 

Chişinău 
 

 3 septembrie 2020 

 

Casa Guvernului, of. 625 

MD-2033, Chișinău, 
Republica Moldova  

 

 

Telefon:  373 22 250 442 

 

 

E-mail: secretariat.gl.air@gov.md   
 

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Ref.: adresa nr.06-5036 din 17.08.2020 

 

 

În temeiul art.19 alin.(2) lit. b) din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător, pct. 29 subpct.2) și pct.34 subpct.2) 

lit. b) ale Regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1429/2008, Grupul de 

lucru, în cadrul ședinței din 25 august 2020 anul în curs, a examinat și a susținut analiza 

impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr.1145/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
subvenționarea creării locurilor de muncă cu condiția luării în considerare a obiecțiilor 
și recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și 
ale membrilor Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru reglementarea activității de 
întreprinzător.  

Extrasul din Procesul-verbal nr.29 al ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat 
pentru reglementarea activității de întreprinzător din 25 august 2020 se anexează.    

 

 

Secretar general adjunct al Guvernului,  

Președinte al Grupului de lucru al  
Comisiei de stat pentru reglementarea  

activității de întreprinzător         Roman CAZAN 
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EXTRAS 

din PROCESUL-VERBAL nr.29 

al ședinței Grupului de lucru  
al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător 

(Ședință prin corespondență) 
 

25 august 2020 

 

 
Au participat :  
 

Membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător: 
 

Marina Bzovîi - director executiv al Asociației Naționale a Companiilor din 
Domeniul TIC 
 

Ana Groza - director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA) 
 

Carolina Linte - 
 

director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a 
Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte” 
 

Russu Diana - șef al Direcției susținere și promovare a membrilor CCI a 
Republicii Moldova, Camera de Comerț și Industrie  
 

Elena Bejenaru  - director executiv al Federației Patronale a Constructorilor, 

Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție 
„CONDRUMAT” 
 

Victor Baciu 

 

- consultant de politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț 
Americană din Moldova” 
 

Roman Gapeev - șef al Serviciului transport feroviar, Direcția transport, 
Ministerul Economiei și Infrastructurii 
 

Valentina Chiper  - șef al Secției reglementarea mediului de afaceri și întreprinderi 
mici și mijlocii, Direcția politici economice și mediul de 
afaceri, Ministerul Economice și Infrastructurii 
 

Alexandru Leonte  - consultant principal în Direcția urbanism, construcții și 
locuințe, Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Maria Nagornîi 
 

- șef al Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării de 
mediu, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului 
 

Vitalie Dragan  

 

- șef al Direcției politici în domeniul medicină veterinară și 
siguranța alimentelor de origine animalieră, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 

Victoria Ciorbă - consultant principal în Direcția avizarea acte normative, 
Ministerul Justiției 
 

Alexandru Tocarjevschi  - șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, 
Ministerul Afacerilor Interne 
 

Svetlana Nunu - consultant principal în Direcția acte guvernamentale, 
Cancelaria de Stat, secretarul Grupului de lucru 
 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabili din cadrul autorităților publice centrale:  
 

Daniela Demișcan -  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția 
politici în domeniul sănătății publice, șef Direcție 
 

Mariana Gîncu -  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția 
politici în domeniul sănătății publice 
 

Alexandru Ghețu -  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția 
politici în domeniul raporturilor de muncă și 
parteneriatului social 
 

Ion Șalaru -  Agenția Națională pentru Sănătate Publică, șef adjunct 

Constantin Solomon -  Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

Ion Răuleț -  Ministerul Economiei și Infrastructurii, Direcția politici 
economice și mediul de afaceri 
 

Tatiana Pîrgari -  Ministerul Economiei și Infrastructurii, Direcția politici 
economice și mediul de afaceri, Secție politici economice 
 

Elena Becu -  Agenția Relații Funciare şi Cadastru, Direcția relații 
funciare şi protecția solurilor 
 

Rodica Adam  -  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
Direcția politici de producție, procesare și reglementare a 
calității produselor de origine animalieră 
 

 

Experți al Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare: dl Oleg Chelaru, dl Nicolae Boțan, 
dl Victor Ermurachi, dna Natalia Crețu, dl Eduard Sîrbu 

 

4. Examinarea analizei impactului de reglementare  

la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2017  
cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă 

 

Autor: Ministerul Economiei și Infrastructurii 
________________________________________________________________________ 

 

Opinia expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare, dl  Oleg Chelaru  

Analiza de impact în cauză a fost examinată cu scopul de a identifica nivelul de corespundere a 
acesteia cu principiile și cerințele de formă și conținut prevăzute de Metodologia de analiză a 
impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea de 
Guvern nr.23/2019 (în continuare – Metodologia). 

Analiza de impact conține argumentarea necesității modificării Hotărârii Guvernului 
nr.1145/2017 deoarece mecanismul de subvenționare propus pentru susținerea atragerii investițiilor și 
crearea a noi locuri de muncă nu se bucură de un interes înalt din partea agenților economici deoarece 
criteriul de eligibilitate de creștere a efectivului de salariați de cel puțin 100 persoane coroborat cu 
criteriul de eligibilitate de vârstă și sex, limitează accesul IMM-urilor la mecanismului de 

subvenționare pentru crearea locurilor noi de muncă, astfel creând premise pentru e creștere robustă a 
sectoarelor economiei eligibile conform Hotărârii Guvernului nr. 1145/2017. 

În principiu analiza impactului corespunde în mare parte cu cerințele și rigorile Metodologiei de 
analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative. 

 

Totodată se recomandă de lua în considerație următoarele: 
 

La compartimentul Identificarea opțiunilor opțiunea recomandată prevede excluderea limitei pe 

categorii de vârstă între bărbați și femei, precum și de micșorare a pragului minim a locurilor de 
muncă create de la 100 persoane la 50 persoane. Însă considerăm că problema oricum va persista și 
la fel nu va fi atractivă pentru mediul de afaceri, în special ÎMM. Se propune excluderea acestei cerințe 
minime. La fel aici este identificată opțiunea 2 – A face modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1145 



din 20.12.2017 cu reducerea și/sau excluderea criteriilor de eligibilitate, urmează a fi dezvoltată în 
compartimentul Analiza impacturilor opțiunilor (lit.b/2) 

 

În capitolul Analiza impacturilor opțiunilor autorii au completat tabelul din anexă, însă, conform 
Metodologiei, impacturile identificate în tabelul din anexă se descriu pe larg, cu argumentarea 
punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit.b1) şi, după 
caz, b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

 

Se recomandă de revizuit indicatorii de performanță în vederea stabilirii legăturii cu 
compartimentul Stabilirea obiectivelor. 

 

În partea ce ține de consultările publice1.  

Se recomandă de revizuit acest capitol deoarece în analiza de impact autorii se reduc la efectuarea 
consultărilor doar prin organizarea la data de 13 februarie 2020 a ședinței de lucru cu participarea 
reprezentanților Ministerului Finanțelor, Ministrului Economiei și Infrastructurii și a reprezentanților 
mediului de afaceri (Asociația Businessului European, Camera de Comerț Americană din Moldova). 
Se recomandă autorilor de a reiniția consultările (inclusiv prin ședințe suplimentare) și a expune poziția 
părților interesate identificate la litera a) din acest compartiment. La fel, conform Metodologiei se oferă 
informația despre data și locul publicării actului de analiză a impactului, precum şi timpul oferit 
publicului pentru comentarii 

 

Concluzii și recomandări:  
Analiza impactului corespunde în mare parte cu cerințele și rigorile Metodologiei de analiză a 

impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, și este argumentată 
oportunitatea/necesitatea intervenției din partea statului. 

Se recomandă membrilor Grupului de lucru susținerea analizei în cauză cu condiția perfecționării 
documentului în conformitate cu recomandările expuse. 

 

Opiniile membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător  
 

Dna Marina Bzovîi 
Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 

Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  
 

Dna Ana Groza 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dna Carolina Linte 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dna Diana Russu 

Se susține.  
Se va ține cont de recomandările expertului Secretariatului Evaluării Impactului de 

Reglementare.  

 

Dna Elena Bejenaru 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor. 
Se va efectua perfectarea analizei impactului de reglementare în conformitate cu obiecțiile și 

recomandările expuse de către expertul Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare. 

                                                 
1 Proiectul dat are impact și asupra bugetului de stat, iar potrivit p.11, 2/1 a HG nr.23/2019 Până la înregistrarea proiectului 
de act normativ de Cancelaria de Stat, varianta inițială a analizei impactului în cazul proiectelor care conțin reglementări 
cu impact asupra bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia, se consultă cu Ministerul Finanțelor. 



FP CONDRU-MAT vine cu propunerea revizuirii anexei 2 la Hotărârea Guvernului 
nr.1145/2017 întru „Creșterea numărului de întreprinderi și angajați care beneficiază de mecanismul 
de subvenționare” (a se vedea Obiectivul general din pct.2 al AIR-ului). 

 

Dl Victor Baciu 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor. 
 

Dl Roman Gapeev 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor. 
 

Dna Valentina Chiper 

Se susținere analiza impactului de reglementare cu condiția perfecționării documentului în 
conformitate cu recomandările expuse în opinie de către expertul Secretariatului Evaluării Impactului 
de Reglementare. 

  

Dl Alexandru Leonte 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor. 
 

Dna Maria Nagornîi 
Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 

Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare. 
 

Dl Vitalie Dragan 

Se susţine. 
 

Dna Victoria Ciorbă 

Se susţine cu condiţia luării în considerare a obiecţiilor şi recomandărilor expertului 
Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

Dl Alexandru Tocarjevschi 

Se susţine cu condiţia că analiza impactului de reglementare va fi completată și modificată 
corespunzător recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare.  

 

S-a decis: analiza de impact se susține cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și 
recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor 
Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (2 - se susține; 
11 – se susține condiționat).   

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru     Roman CAZAN  

 



 

 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 
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Ministerul Economiei  

și Infrastructurii  

al Republicii Moldova  

 

nr. 06/1-5677 
din 15.09.2020 

 

 

 

Cancelaria de Stat 

 
 
 

În temeiul pct.179 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului  
nr. 610/2018, se transmite Cererea pentru înregistrarea proiectului de hotărâre a 
Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2017 pentru  aprobarea 
Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă. 

 

CERERE 

  
Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul şi denumirea proiectului Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru 
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1145/2017 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
subvenționarea creării locurilor de muncă 

2. Autoritatea care a elaborat 
proiectul 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii   

3. Justificarea depunerii cererii 
(indicația corespunzătoare sau 
remarca precum că proiectul este 
elaborat din inițiativa autorului) 

Proiectul hotărârii în cauză s-a elaborat în scopul 
majorării atractivității din partea agenților 
economici (investitori) a mecanismului privind 
subvenționarea creării noilor locuri de muncă.  

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor a 
căror avizare este necesară 

1. Ministerul Finanțelor  
2. Ministerul Justiției  
3. Centrul Național Anticorupție 

5. Termenul-limită pentru depunerea 
avizelor/expertizelor 

10 zile lucrătoare  

6. Numele, prenumele, funcția şi 
datele de contact ale persoanei 
responsabile de promovarea 
proiectului 

Ion Răuleț, consultant principal al Direcției 
politici economice și mediu de afaceri 
Tel.022-250-673,  
E-mail: ion.raulet@mei.gov.md  

7. Anexe (proiectul actului care se 
solicită a fi înregistrat, nota 
informativă cu documentele de 
însoţire) 

1. Proiectul hotărârii. 
2. Nota informativă. 
3. Analiza Impactului. 
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4. Extras din Procesul-verbal nr.29 al ședinței 
Grupului de lucru. 

5. Copia avizului Ministerului Finanțelor asupra 
AI.  

8. Data şi ora depunerii cererii 
 

9. Semnătura  

 
 
 
 

Secretar general al ministerului (semnat electronic)   Lilia PALII 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Ion Răuleţ 
Tel. 250-673 
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