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PROFILUL CNPM
Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova este organizația mediului de
afaceri care promovează și apără interesele legitime ale membrilor săi în relațiile cu
autoritățile publice, sindicatele și alte entități juridice. Fondată în 1996, în prezent,
reunește 26 de membri, dintre care 14 federaţii, asociaţii patronale şi profesionale precum
şi 12 întreprinderi, care reprezintă sectoarele-cheie ale economiei naționale. Per total,
reprezentăm circa 3.000 de întreprinderi.
CNPM este o organizație patronală apolitică, independentă, non-guvernamentală și nonprofit. În calitate de partener social al Guvernului:
reprezentăm interesele mediului de afaceri în cadrul platformelor guvernamentale;
promovăm recomandări de îmbunătățire a cadrului legal și de politici;
înaintăm propuneri „pro-business” pentru planul de activitate al Guvernului;
avizăm proiecte de acte normative, politici publice și strategii naționale cu impact
economic și social
reprezentăm drepturile și interesele angajatorilor în negocierile colective.
Misiune: De 20 de Ani reprezentăm vocea colectivă a mediului de afaceri, promovăm și
apărăm interesele membrilor prin susținerea unui mediu favorabil de dezvoltare a
afacerilor. Eforturile noastre sunt direcționate spre sporirea productivității și
competitivității întreprinderilor, precum și promovarea practicilor de afaceri responsabile
ce contribuie la creșterea economică durabilă a Republicii Moldova.
Viziune: Ne angajăm în a deveni cea mai influentă voce și factorul critic de succes pentru
mediul de afaceri din Republica Moldova.
Valori: Liderism; Independență; Profesionalism; Transparență în acțiuni și decizii;
Tratament egal al membrilor; Business legal.

În perioada de referință activitatea membrilor Direcției Executive CNPM a fost orientată
spre realizarea obiectivelor puse ca prioritare pe agenda de lobby, în special pentru crearea
condițiilor favorabile activității antreprenoriale, prin recomandări de politici și ajustare a
cadrului legislativ, crearea şi modificarea acestuia pentru a corespunde principiilor
economiei de piaţă și necesităților mediului de afaceri
I.

Activități de lobby și advocacy pe diverse platforme:

A) Modificarea art. 111 din Codul Muncii, realizată prin Legea nr. 271 din 23.11.18,
MO441-447/30.11.18 art.717, în vigoare din 01.12.2018 a lansat un şir de discuţii aprinse
în rândul reprezentanţilor mediului de afaceri, or impactul și presiunea financiară era în
unele cazuri de ordinul milioanelor de lei anual.
Măsuri întreprinse: La insistența Direcției executive CNPM, la solicitarea membrilor, au
fost întreprinse mai multe măsuri: ședințe de lucru la Ministerele Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale și cel al Finanțelor, pe plarforma Consiliului Economic, demers oficial
către Prim-ministrul RM. În final, pentru diminuarea acestui impact și în vederea redresării
accelerate a situaţiei au fost enunţate următoarele soluţii:
Introducerea unui moratoriu la aplicarea modificărilor aduse art. 111 alin. (1) din
Codul muncii prin Legea nr. 271 din 23.11.18, în vigoare din 01.12.2018;
Modificarea art. 111 alin. (1) din Codul Muncii prin asumare de răspundere de către
Guvern.
Statut: În ședința Cabinetului de Miniștri din 07 martie curent, prin asumare de răspundere
a fost aprobat proiectul de modificare a unor articole din Codul Muncii ce vizau plata
salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru salariații care sunt
remunerați în acord sau pe unitate de timp - oră. La 14 martie curent, proiectul a fost
promulgat și de președintele Republicii Moldova, astfel fiind soluționată o problemă cu
impact major în activitatea agenților economici, care presupunea și o presiune financiară
considerabilă.
B) Nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor (ANSA). Subiectul a fost dezbătut inițial în ședința Grupului de Lucru privind
reglementarea activității de întreprinzător. Grupul de lucru, format din membri ai
Confederației și experți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, și-a exprimat opinia
negativă asupra promovării acestui proiect avînd ca argument că instituțiile de stat nu
trebuie să perceapă taxe pentru controlul obligatoriu realizat. Taxe de la agenții economici
pot fi percepute doar în bază contractuală.
Măsuri întreprinse: Intervenție în ședința de Guvern pentru a nu promova proiectul,
respins de Grupul de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător, în vederea
consultării suplimentare cu mediul de afaceri. Urmare a indicației prim-ministrului, sesizat
de CNPM, în cadrul ANSA au fost convocate două ședințe pentru a pune în discuție
suplimentar subiectul invocat, care constituia o povară pentru agenții economici, a fost
definitivat proiectul Hotărîrii de Guvern.

Statut: Aprobarea de către cabinetul de Miniștri a Nomenclatorului serviciilor prestate de
către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) cu unele modificări
solicitate de către mediul de afaceri, or negocierea directă cu reprezentanții ANSA nu a fost
una productivă. Ajustările agreate ulterior au fost datorită implicării și participării
reprezentanților Cancelariei de Stat, ca indicație a Prim-ministrului RM.
C) Listele de verificare în cadrul controalelor efectuate de instituțiile cu funcții de control.
Previzibilitatea și listele în baza cărora sunt realizate controale de stat constituie un factor
important în desfășurarea activității antreprenoriale
Măsuri întreprinse: La solicitarea concernului Inmacom am intervenit în cadrul
Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru organizarea unei ședințe de lucru la care au
participat reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii și din partea Agenției
pentru Supraveghere Tehnică.
Statut: Urmare a ședinței de lucru în cadrul căreia au fost prezentate argumente, lista de
verificare a fost redusă cu cîteva poziții.
D) Raportarea Statistică. Subiectul raportării statistice a fost și rămîne a fi una din priorități
pe agenda de lobby a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova,
urmare a solicitărilor a mai mulți membri, care o consideră ca un impediment în
desfășurarea activității de întreprinzător.
Măsuri întreprinse: Subiectul raportării statistice a fost discutat pe larg pe diverse
platforme de discuții, inclusiv în cadrul întrevederilor cu Biroul Național de Statistică și cu
Dl Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova.
Statut: Amenzile pentru neprezentarea la timp a datelor statistice sau prezentarea de date
statistice eronate au fost micșorate. Acestea au fost aprobate de Guvern prin asumare de
răspundere.
E) Art. 51I și problema facturării serviciilor medicale de către CNAM. Abrogarea art. 511 din
Codul Fiscal se răsfrînge doar asupra instituțiilor medico-sanitare private astfel creîndu-se
condiţii inegale şi tratare diferită a contribuabililor bazată exclusiv pe criteriul provenienţei
capitalului statutar. Modificarea constituie o încălcare a principiilor sistemului sănătății, iar
efectele acesteia vor crea premise pentru discriminarea și tratarea inegală a prestatorilor
de servicii publici și privați.
Măsuri întreprinse: Includerea subiectului pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Naționale
pentru Consultări și Negocieri Colective, care, cu regret, nu s-a convocat mai bine de un. A
fost depusă o solicitare către Ministerul Finanțelor pentru organizarea unei ședințe de
lucru în vederea discutării subiectului abordat cu argumente suplimentare și identificare
de soluții. Au fost organizate mai multe ședințe cu participarea Direcției executive și a
membrilor CNPM, care au invocat subiectul.

Statut: Dacă la subiectul facturării avem ca și rezultat poziția oficială favorabilă a
Ministerului Finanțelor, prin care se atestă incorectitudinea acțiunilor Companiei Naționale
de Asigurări în Medicină la emiterea facturilor pentru serviciile medicale, atunci la art. 51 I
problema rămîne pe agendă, fiind abordată și în cadrul întrevederii cu Doamna Primministru, inclusă în propunerile de modificare a unor acte legislative ce țin de politica fiscală
și vamală pentru a.2020.
F) Modificarea Codului Muncii. Ajustarea legislației muncii și echilibrarea în drepturi și
obligații ale angajatului și angajatorului s-a regăsit întotdeauna pe agenda de priorități a
Direcției executive a CNPM. Am fost parte în toate grupurile de negociere a Codului Muncii.
Măsuri întreprinse: La 14 decembrie 2018, grupul de lucru tripartit, constituit pentru
negocierea modificărilor la Codul Muncii, s-a întrunit în prima sa ședință. În perioada de
referință au avut loc 15 ședințe ale acestui GL, în cadrul cărora au fost discutate propunerile
de modificare al CM ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Confederației
Sindicatelor și Patronatului, colectate de la membri.
Statut: Din cele 21 propuneri înaintate au fost discutate 10. În proiectul de lege ce urmează
să fie aprobat se regăsesc 7 propuneri. Acestea se referă la: compensarea orelor lucrate
suplimentar cu ore de odihnă, liberalizarea programului de muncă al salariatului,
excluderea prezentării livretului militar la angajare, excluderea intervenției statului în
gestionarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru sectorul real, transferul temporar al
salariaților cu cordul lor la o altă muncă în aceeași unitate.
G) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă. Reorganizarea procesului de
stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin
preluarea de către CNAS a responsabilităţilor angajatorului, în contextul dezvoltării
implementării portalului certificatelor de concediu medical.
Măsuri întreprinse: Solicitare de a iniția modificări în legislație în vederea preluării de la
angajatori a obligației de evidență, calcul și plată a indemnizațiilor pentru incapacitate
temporară de muncă. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect
ce viza modificarea și completarea unor Hotărîri de Guvern care se referă la indemnizațiile
pentru incapacitate temporară de muncă pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru
prevenirea îmbolnăvirilor și pentru protezare ortopedică.
Statut: Hotărîre de Guvern aprobată. În conformitate cu aceasta Casa Națională de
Asigurări Sociale a preluat începînd cu 01.07.2019 calculul și plata indemnizațiilor pentru
incapacitate temporară de muncă. Implementarea certificatului medical electronic va
constitui subiectul viitoarelor modificări ale cadrului legal.
J) Actualizarea, completarea și modificarea Clasificatorului Ocupațiilor. Importanța
revizuirii Clasificatorului în contextul progresului tehnico-științific, precum și a acumulărilor
mai multor inițiative ce au impus revizuirea și completarea acestuia.

Măsuri întreprinse: Am participat la ședința organizată de Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale la acest subiect. În cadrul acestei ședințe a fost prezentată poziția noastră
referitor la solicitarea Ministerului de resort de a acorda la gen ocupațiile prezente în
actuala variantă a Clasificatorului. Ca soluție alternativă am propus ca acordul la gen, dacă
este cazul, să fie specificat în preambulul Clasificatorului precum și în prevederile
contractului individual de muncă la angajare.
Statut: În proces de revizuire și completare
I) Formele atipice de ocupare. În contextul revizuirii Codului Muncii al Republicii Moldova
a fost identificată o lacună în materie de reglementare a formelor atipice de ocupare.
Măsuri întreprinse: Participarea la un atelier de lucru în cadrul căruia au fost discutate
practicile regionale privind agentul de angajare temporară și munca la distanță.
Propunerile înaintate constituie o alternativă în angajare care poate aduce beneficii tuturor
constituienților relațiilor de muncă.
Statut: Elaborarea cu suportul și implicarea unor specialiști din domeniul relațiilor de
muncă a unui proiect privind instituirea și reglementarea muncii prin agent de muncă
temporară (leasing de personal). Proiectul a fost propus spre dezbatere pe platforma
Consiliului Economic la data de 10.10.2019.
K) Propuneri pentru politica fiscală și vamală a. 2020. Una din priorități pe agenda de
lobby este și politica fiscală.
Măsuri întreprinse: Convocarea comitetului responsabil de elaborarea politicii fiscale și
vamale pentru a identifica propuneri, care urmare a discuțiilor au fost compilate într-un
document și înaintat Ministerului Finanțelor cu solicitarea de a se convoca o ședință de
lucru pentru argumentarea și discuția în detalii a celor înaintate. Acestea se referă la:
reexaminarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, impozitul pe venit
achitat de instituțiile medico-sanitare publice și private, taxele locale, revederea
plafoanelor și mecanismelor de aplicare a Regulamentului cu privire la delegarea
salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, scutirea de plată a TVA pentru echipament
importat în scop de producție. ș.a.
L) Legea nr.116 privind exploatarea obiectului industrial periculos. Modificarea Legii nr.
116 a adus la nemulțumiri din partea mediului de afaceri, care nu a fost consultat pe
marginea acestui subiect, iar impactul prin aplicarea acesteia este considerabil.
Măsuri întreprinse: Susținerea sesizării și abordării acestui subiect pe platforma Consiliului
Economic pe lîngă Prim-ministru. Am atenționat asupra faptului că pe lîngă asigurarea
propriu-zisă, întreprinderile investesc în baza diferitor contracte pentru constatarea stării
de funcționare a Obiectului Industrial Periculos, pentru reparații, contracte de inspecție
nedestructivă, expertiză a capacității de exploatare a OIP, care au un impact direct asupra
probabilității apariției riscului asigurat, dar pe care asiguratorul nu le ia în considerație la

stabilirea primei de asigurări. În asemenea condiții modificarea art. 16 din Legea
menționată consituie o abordare extensivă, fapt ce mărește nejustificat costul afacerilor.
Statut: Au fost elaborate două proiecte – de către Ministerul Economiei și Infrastructurii
și de Consiliul Economic. S-a optat pentru restabilirea prevederilor legislației, abrogînd
modificările introduse, în paralel fiind creat un grup de lucru care va examina
multiaspectual subiectul și va propune soluții.
II. Avizarea actelor normative și altor proiecte. Sesizări
Parte a activității Direcției executive o constituie și avizarea proiectelor de acte
normative, convenții, strategii. În perioada ianuarie-septembrie curent au fost examinate
și avizate circa 25 de proiecte.
Au fost avizate negativ proiectele: Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de evaluare a condițiilor de muncă pentru confirmarea
dreptului la acordarea pensiei, Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului
sanitar privind comerțul cu produse chimice, convenției colective privind sporurile de
compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, de lege privind controlul
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.
A fost sesizat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la problema
utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală; am subscris demersul
comun al Asociația Patronale Dismed și al Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private la
subiectul Legea nr. 23 din 11.03.2019 pentru modificarea articolului 89 din Legea nr.
131/2015 privind achizițiile publice.
III: Organizarea și/sau participarea la întâlniri periodice cu factorii de decizie
În perioada de referință pentru a aduce în vizorul autorităților problemele stringente
cu care se confruntă mediul de afaceri și unde este necesară intervenția acestora, la
inițiativa Direcției executive au fost organizate mai multe întrevederi oficiale și ședințe de
lucru cu factorii de decizie.
- Directorul general CNAM, Doamna Tamara Andrușca
- Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Doamna Ala Nimerenco
- Președintele Republicii Moldova, Dl Igor Dodon
- Președintele Parlamentului, Doamna Zinaida Greceanîi
- Prim-ministrul RM, Doamna Maia Sandu.
IV. Altele (Instruiri, evenimente de networking, conferințe, mese rotunde)
a. Instruiri
În susținerea membrilor și angajatorilor per ansamblu, în perioada de referință au fost
realizate instruiri în materie de SSM, nivel I și II, instruiri periodice la sediul companiei
(Reprezentanța Bayer în Moldova), evaluarea riscurilor (S.A. Supraten, alt obiectiv).
Veniturile din prestarea acestui serviciu au constituit circa 30.000 lei. Au fost încheiate
două contracte noi: Custodis SRL și Dad Accountant SRL; renegociat un nou contract cu

reprezentanța Bayer în Moldova. Avem planificată pentru 17.10.2019 o instruire în
teritoriu, r-l Rîșcani, la solicitarea Direcției Educație.
b. Evenimente de networking, conferințe, mese rotunde
Am participat și am distribuit membrilor invitații la conferințe, mese rotunde, evenimente
de networking. Cel mai important eveniment a fost Centenarul Organizației Internaționale
a Muncii, marcat printr-o Conferință Internațională cu genericul Parteneriate pentru o
lume a muncii în schimbare. Evenimentul a întrunit reprezentanții Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale, Organizației Internaționale a Muncii, Guvernului, Confederației
Naționale a Patronatului, a Sindicatelor, autorităților publice centrale, locale, societății
civile; Reuniunea a V-a a Platformei Societății Civile UE-Republica Moldova; Conferința
Internațională a Muncii în cadrul delegației tripartite; Dezbaterea publică - Reforma
Controlului de Stat privind Securitatea și Sănătatea în Muncă; lansarea Cărții Albe de către
Asociația Investitorilor Străini ș.a.
În cadrul proiectului susținut de Organizația Internațională a Muncii am desfășurat 5
training-uri în teritoriu și unul la Chișinău cu genericul: Relațiile de muncă. De la angajare
pînă la concediere. La acest exercițiu au participat peste 200 de persoane, care au primit
răspunsuri calificate la întrebările din domeniul relațiilor de muncă, ce sunt în continuă
schimbare.
V. Mass-media, rețele de socializare și informare
Despre activitatea Direcției executive a CNPM, poziția noastră referitoare la anumite
subiecte de interes mediului de afaceri, activitatea membrilor, rezultatele obținute, urmare
a intervențiilor noastre, agenda evenimentelor și alte subiecte au fost mediatizate pe larg
pe sait-ul oficial al organizației în diverse rubrici. Numărul de vizitatori unici zilnic este de
circa 350. Multe din articolele plasate au fost preluate de către portalul Bizlaw, Monitorul
Fiscal și distribuite în rețelele de socializare, Facebook în special.
În presa scrisă au fost oferite interviuri ziarului Logos Press la subiecte de rezonanță și
interes mediului de afaceri - politica fiscală și vamală, modificarea Codului Muncii ș.a.
http://logos.press.md/1296_06_1/?fbclid=IwAR1_mvnHjzOS3meS_i4RsS5FdU2hGYI_EGfY
Sh6I6wWi5dBXFf9l5lrFaHo;
http://logos.press.md/1292_01/?fbclid=IwAR1UxkM6ksM1iVvxzC00apJE0uyW2L5eiJziLr8EiiKrdTchypwj-EK9ds
http://www.logos.press.md/1290_03_1/?fbclid=IwAR3aJTMo6f4AGJoCrHEKCe6G3ilXtmVuW8XVDD9e9YGJ65O0rnhjyjHhrI
În luna august am organizat o Conferință de presă cu genericul Lipsa consultărilor cu mediul
de afaceri - acutizarea problemelor, în cadrul căreia a fost expusă poziția Conducerii CNPM
la capitolul dialogului cu autoritățile.

Periodic, opinia CNPM pe diverse subiecte a fost prezentată și în cadrul emisiunilor TV și
radio. Mai jos cîteva linkuri pentru a urmări integral audio sau video înregistrările din
emisiuni:
https://agora.md/stiri/60294/patronatele-trag-alarma--cer-guvernarii-sa-se-consulte-cumediul-de-afaceri-inainte-de-a-veni-cu-modificari-legislative
https://www.publika.md/veste-buna-tinerii-antreprenori-pot-lua-credite-cu-dobandaredusa_3034279.html
https://www.publika.md/clasificatorul-ocupatiilor-ar-putea-fi-modificat-unele-ocupatii-simeserii-au-doar-forma-de-masculin_3048569.html
https://www.publika.md/veste-buna-agentii-economici-care-vor-angaja-persoane-socialvulnerabile-vor-putea-primi-subventii_3047238.html
https://moldova.europalibera.org/a/mai-multe-locuri-de-munc%C4%83-pentrupersoanele-cu-necesita%C8%9Bi-speciale/30043508.html
https://moldova.europalibera.org/a/interviul-diminetii-vladislavcaminschi/28702544.html
https://www.trm.md/ro/economic/cnp-solicita-ca-impozitele-sa-ramana-aceleasi-iarcontributiile-la-buget-sa-vina-din-legalizarea-economiei-tenebre

