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Nr. 26/20-AD din 27 aprilie 2020 

 

Ref.: Propuneri de modificare a Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care 

au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) 

 

Stimați Domni, 

Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și urări de 
bine, și exprimă mulțumire Guvernului pentru efortul de a implementa unele măsuri fiscale pentru 
reducerea impactului economic cauzat de situația epidemiologică COVID-19. 
 
În acest sens, Vă rugăm respectuos să găsiți anexat Tabelul cu propuneri de modificare a Ordinului cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor 
necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a 
situației epidemiologice (COVID-19). Reiterăm că propunerile menționate sunt colectate de la companii 
care au fost direct impactate de situația epidemiologică COVID-19.  
 
Anexa: Tabel cu propuneri (3 pagini) 
 
 

Cu înaltă considerațiune, 

Mariana RUFA 

Director Executiv 

Asociația Businessului European 

+373 78 259 999 

Str. Vlaicu Pârcălab, 30 

www.eba.md       
 

 

http://www.eba.md/
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Tabel cu propuneri de modificare a Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care 

au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19) 

 
№ 

Numărul și 
conținutul 

articolelor, care 
se propun spre 
modificare sau 

completare 

 
Propunerile de modificare și completare 

Expunerea explicită a motivelor și 
argumentul propunerilor de modificare și 

completare, de asemenea prezentarea 
impactului bugetar, după caz 

 Capitolul III 
“Acțiunile 

beneficiarului 
subvenției”, 

pct.13 

Propunem revizuirea listei de documente 
necesare pentru confirmarea subvenției 
prin limitarea acesteia la următoarele 
documente: 

a) ordinul privind stabilirea 
șomajului tehnic (conform 
art. 80 din Codul muncii) 
sau staționării (conform 
art. 801 din Codul muncii).  

b) Informația de determinare 
a subvenției pentru 
cheltuielile legate de 
achitarea 
salariului/indemnizației în 
cazul șomajului tehnic sau 
staționării, urmare a 
situației epidemiologice a 
infecției COVID-19. 

c) documentele de plată 
(după caz) ce confirmă 
achitarea obligațiilor 
aferente plăților salariale. 

Totodată propunem includerea în lista 
documentelor necesare unei Declarații pe 
propria răspundere care va confirma 
veridicitatea datelor prezentate de 
compania care depune Cerere pentru 
subvenție. 

 

Prezentarea tabelelor de pontaj în format 
electronic va crea o povară administrativă 
suplimentară asupra companiilor care au un 
număr mare de angajați și perfectează un șir 
de tabele de pontaj. 
Prin revizuirea listei de documente 
necesare și excluderea documentelor care 
nu sunt obligatorii, va fi posibil de a asigura 
simplificarea procesului de control și de 
acordare a subvenției. 
  

1 Ordin, pct. 1 Se propune extinderea subiecților 
subvențiilor prin posibilitatea aplicării 
acestora și de către persoanele care 
desfășoară activitate profesională în 

Solicităm asigurarea aplicării uniforme și 
echitabile a legației pentru contribuabili, 
măsurile de susținere în perioadă stării de 
urgență să fie aplicabile și pentru persoanele 
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sectorul justiției, inclusiv prin efectuarea 
ajustărilor aferente în Dispoziția nr.16 din 
10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații 
Excepționale a Republicii Moldova, pct.6. 

care desfășoară activitate profesională în 
sectorul justiției. Această solicitare vine din 
motivul că persoanele ce practică activități 
profesionale, la fel ca și agenți economici, au 
fost nevoiți să instituie regim de staționare 
sau șomaj tehnic pentru personalul său 
administrativ. Or, la momentul actual 
persoanele care practică activitatea 
profesională sunt puși în condiții 
neechitabile în comparație cu alți 
contribuabili.  

2. Capitolul I 
“Dispoziții 
generale”, pct. 
1 

Se propune completarea punctului 1 al 
Regulamentului cu următoare propoziție: 
„Referințele la impozitului pe venit, a 
contribuțiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii datorate de angajator, a 
contribuțiilor individuale de asigurări 
sociale de stat obligatorii şi a primelor de 
asigurări obligatorii de asistență medicală 
în formă de contribuție procentuală 
datorate de angajator şi salariat sunt 
utilizate exclusiv in scopul definitivării bazei 
pentru calculul subvenției.  

Această propunere are drept scop 
clarificarea utilizării referințelor la obligațiile 
privind impozitele salariale care servesc 
doar drept baza de calculul a subvenției, 
pentru a evita posibilele interpretări privind 
reducerea impozitelor sau contribuțiilor. 

3. Capitolul I 
“Dispoziții 
generale” 

Se propune includerea unei prevederi ce 
ține de stabilirea termenilor-limită în care 
poate fi prezentată Cererea de solicitare a 
subvenției, și anume nu mai târziu de 90 zile 
după data ridicării stării de urgență. 

Propunerea menționată vine să clarifice 
posibilitatea pentru contribuabili să depună 
Cererea de solicitare a subvenției în 
perioadele ulterioare, după ridicarea stării 
de urgență. 

4. Capitolul I 
“Dispoziții 
generale”, pct. 
5 

Se propune acordarea dreptului la 
subvenționare pentru salariații aflați în 
șomaj tehnic și/sau staționare angajați 
până la data declarării stării de urgență, 
inclusiv prin efectuarea ajustărilor aferente 
în Dispoziția nr.16 din 10 aprilie 2020 a 
Comisiei pentru Situații Excepționale a 
Republicii Moldova, pct.6. 

Modificarea propusă are drept scop evitarea 
unei abordări neechitabile față de companii 
care au angajat salariații până la data 
declarării stării de urgență (01 martie-16 
martie 2020).  

5. Capitolul I 
“Dispoziții 
generale”, pct. 
7,8 

Se propune prevederea prin care suma 
subvenției nu va depăși mărime de 100% 
(pct.7) sau 60% (pct.8) din suma salariului 
de bază din luna februarie 2020. 

Modificarea propusă are ca scop asigurarea 
aplicării echitabile a subvențiilor, având în 
vedere că în practică pot exista varii situații 
în care anumiți salariați nu au avut câștiguri 
salariale pe parcursului lunii februarie (de 
ex. – s-au aflat în concediu de maternitate, 
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concediu de îngrijire a copilului, concediu 
medical). 

6. Capitolul II 
“Modul de 
solicitare a 
subvenției” 

Se propune de a fi expres specificată 
posibilitatea prezentării Cererii de solicitare 
a subvenției și a documentelor 
suplimentare de confirmare în forma 
electronică. 

În contextul situației curente de pandemie, 
este absolut de necesar de a simplifica 
procese de prezentare a tuturor informații, 
evitând la maxim contactul fizic. 

7. Capitolul II 
“Modul de 
solicitare a 
subvenției”, 
pct. 11 

Se propune substituirea referinței la pct. 14 
cu referința la pct. 13. 

Propunerea vizează corectarea eratelor de 
referință la alte puncte din regulament. 

8.   Propunerea menționată are drept scop 
evitarea creării unei poveri suplimentare 
administrative și simplificarea procesului de 
control și de acordare a subvenției. 

9. Capitolul IV 
“Acțiunile 
Serviciului Fiscal 
de Stat” 

Se propune introducerea unei opțiuni 
suplimentare ce ține de modul 
subvenționării companiilor: fie prin 
efectuarea transferului la contul bancar al 
subiectului subvenționării, fie acumularea 
sumei spre subvenionare care va acorda 
posibilitate de a stinge datoriile create față 
de buget în perioada următoare de 
raportare a acestora.  

Această propunere va oferi două opțiuni 
subiecților subvenționării și în cazul alegerii 
opțiunii de a stinge datoriile față de buget în 
lunile următoare, va simplifica procesul de 
efectuare a plaților din ambele părți, atât 
dinpartea contribuabilului, cât și din partea 
statului. 


