
  

Perioada de implementare: 12 luni 

Proiectul GIZ: Consolidarea capacităților 

companiilor automotive din Moldova, prin 

activități de lobby și advocacy 

 

 

 
 



 

  

 

Elaborarea Documentul Analitic ” ANALIZA PROBLEMELOR DIN SECTORUL AUTOMOTIVE”, întru identificarea 

problemelor cu care se confrunta sectorul automotive în Moldova  -  actualizat trimestrial. 

 

 

 

Creșterea vizibilității sectorului automotive  

din Moldova; 

 Alinierea legislației naționale; 

 Instruirea managementului operational din 

cadrul companiilor automotive. 

 

Durata proiectului 7 LUNI (ian - iulie 

2018), extinsă la 12 luni (in baza de 

economii/fara finantare aditionala) 

 

18 companii din întreaga tară 

 

26 26 
Documente 

de poziție 

Ședințe tehnice 

și dejunuri de 

afaceri 

 

 

24 9 
Inițiative 

legislative 

lansate 

 

Domenii de 

implicare 

 

 

Proiectul GIZ  

privind consolidarea capacităților companiilor automotive din Moldova, prin activități de lobby și advocacy 

 

7 acte legislative si normative aprobate 

5 inițiative legislative - în proces. 

 

 



 

 

  

Subvenționarea locurilor de muncă – HG  1145/2017 MODIFICATĂ 

 
La solicitarea EBA, sub egida Consiliului Economic, a fost organizata o sedinta la Guvern, în rezultatul 

căreia termenul de aplicare la subvenții a fost extins din 31 iulie la 31 august (Implicarea EBA: 

Document de pozitie, sedinte tehnice, discutii individuale cu companii, APC) 

 

Identificarea Beneficiarului Efectiv – DISPOZIȚIA ASP MODIFICATĂ 

 
La inițiativa EBA Moldova a fost modificată Dispoziția Agenției Servicii Publice astfel încât să fie 

asigurată facilitarea înregistrării companiilor în contextul  AML; (Implicarea EBA: Document de 

pozitie, sedinte tehnice, discutii individuale cu companii, APC) 

 

 
Legea Drumurilor nr. 509/1995 – ANEXA 2 MODIFICATĂ  

 

Managementul Deșeurilor –  REGULAMENTUL PRIVIND DEȘEURI  - IN 

PROCES DE REVIZUIRE  

 Lungimea încărcăturii a fost majorată de la 18.75m la 20.75m; 

 Noțiune de autoturism gol a fost amendată, astfel încât să corespundă cu specificațiile tehnice 

prevăzute pentru transportul de lungimea 20,75 m (Implicarea EBA: Document de pozitie, analiza 

legislatiei internationale, sedinte tehnice, discutii individuale cu companii, APC ) 

 

În scopul elaborării unei abordări complexe ce prevede modificări la Legea nr. 1540/1998 și 

implementării REP, proiectul Regulamentului privind ambalajele și deșeurile este in proces de 

revizuire; (Implicarea EBA: Documente de pozitie (multiple), sedinte tehnice cu Consecon, MADRM, 

PM, discutii individuale cu companii ) 

 

 

Deductibilitatea pentru învățământul dual - PREVĂZUTĂ 

 

Exportul deșeurilor de metale – PROPUNERI PREZENTATE – IN PROCES DE 

EXAMINARE 

 Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 și Codul Fiscal prevăd deductibilitatea cheltuielilor suportate de 

companii la implementarea învățământului dual (Implicarea EBA: Document de pozitie, analiza legislatiei 

nationale, sedinte tehnice cu Consecon, MinFin, Donatori, discutii individuale cu companii ) 

 

 

EBA Moldova a prezentat propuneri MEI, Comisiei Parlamentare EBF, privind modificarea cadrului 

legal cu privire la exportul deșeurilor de metale în rezultatul procesului Lohn. Propunerile au fost 

acceptate, dar se propune aminarea implementarii acestora, in vederea unei abordari mai complexe 

 
Comanda de Stat pentru 2018-2019 – NR DE ADMITERI MAJORAT 

 

 

Hotărârile Guvenului nr. 648 și nr. 649 din 2018 prevăd majorarea numărului de locuri la admitere la 

specialitățile precum ingineria, textile, tehnologii, arhitectură și construcții. Implicarea EBA: 

Document de pozitie, analiza legislatiei nationale/internationale, sedinte tehnice cu Consecon, 

MinFin,, discutii individuale cu companii )   

 

Datele cu Caracter Personal – PROPUNERI LA LEGI PREZENTATE 

 EBA Moldova a prezentat avizul la legile cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 2 Legi se află la 

examinare în Parlament. Au fost organizate multiple sedinte tehnice cu CPD, Comisia parlam. EBF, elaborat 

document de pozitie. In 2019 EBA este in process de desfasurare a sedintelor tehnice sectoriale cu 

implicarea sect automotive) 

 

La solicitarea EBA Moldova si a mediului privat, Ministerul Finanțelor a prezentat poziția oficială 

privind implementarea art. 111 și art. 157 din Codul Muncii. Implicarea EBA: Document de pozitie, 

analiza legislatiei nationale, sedinte tehnice cu Consecon, MinFin, MMPS, Donatori, discutii individuale 

cucompanii ) 

  

Codul Muncii – IMPLEMENTAREA COERENTĂ A ART. 111  

 

Aspecte vamale – EVALUAREA ÎN VAMĂ ȘI NOUL COD VAMAL LA 

EXAMINARE ÎN GUVERN 

 EBA Moldova a prezentat propuneri pentru a asigura transparența în procesul de evaluare în vamă 

(HG 974/2016); Implicarea EBA: Document de pozitie, analiza legislatiei nationale/internationale, 

sedinte tehnice cu Consecon, MinFin, discutii individuale cu companii 

 EBA Moldova a prezentat propuneri la Noul Cod Vamal. Implicarea EBA: Document de pozitie, 

analiza legislatiei nationale/internationale, sedinte tehnice cu Consecon, MinFin, SV discutii 

individuale cu companii 

 Deducerea cheltuielilor pentru transport a fost majorată de la 25MDL la 35 MDL, iar pentru hrană de 

la 35 MDL la 45 MDL 

Obligativitatea emiterii facturilor electronice pentru mai multe servicii începând cu 1 iulie 2019 a fost 

exclusă (Legea nr. 229/2018). Implicarea EBA: Document de pozitie, analiza legislatiei nationale, 

sedinte tehnice cu MinFin, discutii individuale cu companii ) 

 

Politica Fiscală – HG 693/2018 APROBATĂ, ART. 117 AL CODULUI FISCAL 

MODIFICAT  

 
Învățământul Terțiar – PROPUNERI PREZENTATE 

 
EBA Moldova a prezentat propuneri de modificare a Codului Educației și a Mecanismului de 

finanțare. Implicarea EBA: Document de pozitie, analiza legislatiei nationale/internationale, sedinte 

tehnice cu Consecon, MinFin, MECC, donatori discutii individuale cu companii 

 

- ÎN PROCES - REALIZAT 

*Reiterăm implicarea și a altor parteneri precum APC, Asociații de Business și donatori în atingerea rezultatelor listate mai jos: 



 

 

  

1 18 
Întrevederi individuale 

 

6 
  Ateliere de lucru practice:  

- Aplicarea sistemului de raportare consolidată IPC18; 

- Implementarea SIRF 16; 

- Implementarea Învățământului Dual: Oportunități și Provocări; 

- Implementarea legislației privind plata pentru poluarea mediului; 

- Implementarea GDPR în RM; 

- Proiectul noului Cod al Muncii. Aplicabilitatea amendamentelor operate 

în 2017 

 

Moldova Automotive 

Days 2018 la Chișinau 

și Comrat 

 

  

 

 

 

 

  

MOLDOVA AUTOMOTIVE DAYS 2018 



 

 

               

 

EBA Moldova aduce înalte considerațiuni și mulțumiri echipei 

GIZ, autorităților publice, tuturor partenerilor și companiilor 

care au contribuit la realizarea cu succes a proiectului. 

 


