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[Raportul Consiliului de conducere pentru perioada ultimilor 4 ani şi alegerea
conducerii CNPM]
Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova în conformitate cu
prevederile statutare, organizează o dată la patru ani şedinţa forului său suprem –
Adunarea generală. Perioada de raportare a fost una dinamică, marcată de instabilitate
politică, schimbări structurale în societatea noastră, influenţată de vectorul politicii
externe şi putem afirma cu certitudine că aceşti factori au influenţat rezultatele
activităţii CNPM. În perioada de referinţă, activitatea Confederaţiei a fost orientată,
conform mandatului său, spre crearea condițiilor optime de activitate ale agenților
economici prin politici economice şi sociale favorabile mediului de afaceri, dezvoltarea
întreprinderilor și crearea cadrului juridic corespunzător principiilor economiei de piaţă
şi relaţiilor noi de muncă. Pe parcursul activităţii au fost depuse eforturi considerabile
pentru a păstra şi a da amploare mişcării patronale într-o structură reprezentativă la
nivel naţional.
Constatăm că amplificarea rezultatelor a fost posibilă realizării de către clasa
politică a rolului şi necesităţii unui mediu de afaceri prietenos şi stimulativ.
Mai multe aspecte ce țin de activitatea antreprenorială au fost realizate în
perioada ultimilor 4 ani şi printre acestea se pot menţiona: modificarea legislaţiei
muncii în vederea stabilirii unui echilibru în drepturi și obligații ale angajaților și
angajatorilor, or acest dezechilibru îngreunează gestionarea forţei de muncă din
unităţi; negocierea şi semnarea convenţiilor colective; modificarea legislaţiei fiscale
pentru a facilita activitatea întreprinderilor, etc.
De menţionat că un număr important de subiecte propuse de membrii CNPM au
fost înaintate autorităţilor în vederea iniţierii discuţiilor şi ulterioara modificare a
cadrului de reglementare. S-a reuşit semnarea Memorandumului de cooperare cu
Guvernul Republicii Moldova în vederea reducerii celor mai grave bariere în calea
business-ului, elaborarea Agendei pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri – 7 piedici
pentru business.
Implementarea în activitatea cotidiană a CNPM a celor mai bune practici utilizate
de organizaţiile patronale din afara Republicii Moldova s-a soldat cu elaborarea Planului
Strategic de dezvoltare a CNPM.
Totuşi, în ansamblu, putem spune că bilanţul activităţii pe perioada dării de
seamă este unul pozitiv şi aici este de menţionat că unul din factorii succesului a fost
caracterul independent al dezvoltării Confederaţiei, fără a fi implicată politic.
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