
Conform prevederilor Regulamentului Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1429/2008 

(anexa nr.4) (în continuare- Regulament), Grupul de lucru se organizează şi activează în 

scopul optimizării şi racordării cadrului normativ ce ţine de reglementarea activităţii de 

întreprinzător cu principiile prevăzute în Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază 

de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător, Legea nr.161/2011 privind implementarea ghişeului 

unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, Legea nr.131/2012 privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător şi în alte legi care vin să implementeze principiile în cauză. 

Calitatea de membru al Grupului de lucru o au autorităţile administraţiei publice centrale 

specificate în Regulament şi asociaţiile de întreprinzători, prin intermediul reprezentanţilor 

acestora, selectate în conformitate cu prevederile Regulamentului. 

Membrii Grupului de lucru din partea mediului de afaceri sînt repartizaţi pe segmente 

care corespund celor mai relevante domenii de activitate economică desfăşurată de mediul de 

afaceri în Republica Moldova. Fiecare membru este responsabil de segmentul pentru care a 

fost selectat.  

Grupul de lucru, în partea mediului de afaceri, este divizat pe următoarele segmente: 

1) transport; 

2) tehnologia informaţiei; 

3) comunicaţii electronice şi audiovizual; 

4) comerţ şi prestări servicii (inclusiv turism, agrement, îngrijire şi sănătate, servicii de 

infrastructura calităţii ş.a.); 

5) agricultură (producerea materiei prime vegetale şi animaliere); 

6) industria alimentară; 

7) industria uşoară (textile, servicii de prelucrare ş.a.); 

8) construcţii şi materiale de construcţii (inclusiv industria extractivă); 

9) producerea industrială (de utilaje, maşini, echipamente, piese ş.a.), energetică, 

salubritate. 

La data de 13 septembrie 2019 Cancelaria de Stat a lansat concursul pentru selectarea 

asociațiilor de întreprinzători în calitate de membri ai Grupului de lucru al Comisiei de stat 

pentru reglementarea activității de întreprinzător, procedura de selectare fiind asigurată de 

Comisia de selectare a membrilor Grupușlui de lucru din partea mediului de afaceri, instituită 

prin  Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 408-A din 10.09.2019 (se atașează). 

 La concurs au participat 19 asociații. Rezultatele concursului le puteți vizualiza aici:  

https://cancelaria.gov.md/ro/content/rezultatele-concursului-de-selectare-membrilor-

grupului-de-lucru-al-comisiei-de-stat-pentru. 

Componența Grupului de Lucru din partea mediului de afaceri a fost aprobată prin 

Dispoziția Guvernului nr. 223-d din 7 octombrie 2019 (se atașează). 

Potrivit prevederilor pct. 7 subpct. 4) din Regulament, membrii Grupului de lucru din 

partea sectorului public sunt reprezentanții următoarelor autorități publice : 

1) Cancelaria de Stat (președintele Grupului de Lucru); 

2) Ministerul Economiei și Infrastructurii (3 reprezentanți din domeniile: industrie sau 

comerț, construcții, transporturi); 
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3) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (2 reprezentanți din 

domeniile: mediu, agricultură); 

4) Ministerul Finanțelor (1 reprezentant din domeniul fiscal și vamal); 

5) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (1 reprezentant). 

6) Ministerul Justiției (1 reprezentant); 

7)  Ministerul Afacerilor Interne (1 reprezentant). 

 

 Astfel, urmare desemnării reprezentanților din partea ambelor sectoare (privat  și 

public), componența nominală a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător este următoarea : 
 

  
CAZAN Roman secretar general adjunct al Guvernului, preşedinte al Grupului de lucru 

CAMINSCHI Vladislav director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, 

vicepreședintele al Grupului de lucru 

CEBAN Olga consultant principal în Direcţia acte guvernamentale, Cancelaria de Stat, secretar al 

Grupului de lucru 

DAȚCO Eugen director executiv al Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova  

BZOVÎI Marina   director executiv al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC  
GROZA Ana director executiv al Asociației Investitorilor Străini (FIA) 

BUSUIOC Liliana director executiv al Asociației Patronale Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din 

Moldova 

LINTE Carolina director executiv al Asociației Patronale Asociația Națională a Producătorilor de Lapte 

și Produse Lactate „Lapte”  

RUFA Mariana director executiv al Asociației Businessului European din Moldova (EBA) 

RUSSU Diana șef al Direcției susținere și promovare a membrilor CCI a RM, Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii Moldova 

BEJENARU Elena director executiv al Federației Patronale a Constructorilor, Drumarilor și a 

Producătorilor Materialelor de Construcție „CONDRUMAT” 

BACIU Victor consultant pe politici, Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din 

Moldova” 

CHIPER Valentina șef al Secției reglementarea mediului de afaceri și întreprinderi mici și mijlocii, Direcția 

politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii 

GAPEEV Roman șef al Serviciului transport feroviar, Direcția transport, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

LEONTE Alexandru consultant principal în Direcția urbanism, construcții și locuințe, Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

STRATUȚA Radu șef al Secției juridice, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

DRAGAN Vitalie șef al Direcției politici în domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de 

origine animalieră,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

NOROC Dorel șef al Direcției politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor 

CIORBĂ Victoria consultant principal în Direcția avizare acte normative, Ministerul Justiției 

DODON Ion secretar de stat,  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

 

TOCARJEVSCHI Alexandru  șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, Ministerul Afacerilor 

Interne 

 


