Către: Dl Ion CHICU,
Prim-ministru al Republicii Moldova
Copie: Dl Serghei Pușcuța
Viceprim-ministru, Ministru al Finanţelor
Dl Sergiu Railean
Ministru al Economiei si Infrastructurii

Ref.: Analiza EBA privind impactul crizei Covid-19 asupra mediului de afaceri din RM
Stimate Domnule Prim-ministru,
Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni.
În contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea virusului de tip nou Covid-19 la nivel național,
EBA Moldova apreciază înalt efortul Guvernului în stoparea răspândirii acestei maladii precum și măsurile de
remediere a consecințelor generate de situația in cauză.
Luând în considerare circumstanțele curente și impactul imprevizibil asupra sectorului privat al Covid - 19, EBA
Moldova, urmare a interacțiunii cu reprezentanții mediului de afaceri, a elaborat un Document de Poziție
privind impactul actual al crizei Covid-19 asupra mediului privat. Ținem să menționăm că documentul
respectiv conține principalele provocări cu care se confruntă la moment comunitatea de afaceri precum și
propuneri de soluționare ale acestor dificultăți.
Reiterăm faptul că va fi necesară o monitorizare și evaluare periodică a impactului produs de criza Covid 19,
deoarece conform tuturor analizelor - aceasta este doar la început și durata Crizei nu poate fi estimată la
moment.
Reieșind din cele menționate, solicităm respectuos luarea în considerare a propunerilor de măsuri urgente
pentru susținerea sectorului privat prezentate în anexă.
De asemenea, EBA Moldova Vă asigură cu privire la deschiderea și susținerea sa în depășirea situației actuale
de criză din Republica Moldova.
Anexă- 6 file;
Cu deosebit respect,

Mariana RUFA,
Director Executiv
Asociația Businessului European
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IMPACTUL CRIZEI COVID-19 ASUPRA MEDIULUI PRIVAT

I Provocările cheie exprimate de business în contextul crizei Covid 19
 Numărul alarmant de îmbolnăviri/confirmări cu Covid 19; Sistemul medical, în special la nivel regional,
nu face față numărului de pacienți în creștere. Necesitatea dotării spitalelor la nivel regional, în special în
centrele raionale cu o populație mai densă, cu un număr semnificativ de angajatori mari și cazuri confirmate
în creștere;
 Sistarea activității unui număr impunător de companii mici și mijlocii care nu dispun de resurse pentru
achitarea șomajului tehnic/staționare și respectiv nu vor fi eligibile pentru subvenționare de către Stat;
Companiile se confruntă cu un deficit fără precedent de lichidități care face imposibilă onorarea obligațiilor de
salariu, celor fiscale, de arendă etc;
 Reducerea la maxim a investițiilor în extinderea și dezvoltarea afacerii, planificate de către companii
pe termen scurt și mediu;
 Reducerea semnificativă a remitențelor (din partea persoanelor fizice de peste hotare, ceea ce in 2018;
2019 constituia 15% din PIB) care erau anteior canalizate spre consum și achiziții de imobile;
 Eliberări/disponibilizări în creștere, în special in cazul angajatorilor/procesatorilor mari și medii, din
cauza poverii fiscale în vederea achitării șomajului tehnic, altor obligații fiscale, fără ca întreprinderea să
producă/să exporte;
 În domeniul bancar, s-a micșorat drastic eliberarea de credite (în perioada 16-30 martie au fost
produse doar 5% din volumul planificat pentru perioada respectivă);
 În sectorul financiar se atestă riscul de retrageri importante de depozite, generate de neclaritate și
panică privind evoluția Covid -19;
 Convertirea economiilor în valută convertibilă /Valutizarea masivă a mijloacelor bănești, ceea ce
influențează negativ posibilitatea băncilor de a credita in MDL;
 Majoritatea agricultorilor atestă o secetă fără precedent, care va genera reduceri dramatice in
exporturi, reducerea volumului de produs procesat in RM (astfel se va recurge la materia prima importatată)
inclusiv la importul de ulei de floarea soarelului si alte produse agricole, la preturi considerabil majorate;
 Urmare a diminuării remitenților, exportului și a investițiilor străine directe “ISD”, intrarea de valută
în R.Moldova va fi dramatic redusa (cca. 1 mld. dol.estimativ). Incepând cu a doua parte a sem. II a.c. va evolua
nefavorabil cursul valutar, chiar dacă rezervele valutare sunt acum suficiente.
 Se atestă riscul atinegerii unui nivel de 15 % de credite neperformante până la finele anului în sectorul
financiar;
 Existenta fenomenului neachitării creditelor/re-eșalonării acestora, fără un plan clar național definit
va duce la rândul său la înrăutățirea calității portofoliului de credite per sistem și pentru fiecare banca în parte,
ceea ce în viitor va cauza micșorarea esențială a posibilității băncilor de a credita economia, inclusiv a activității
operationale;
 Neachitarea facturilor de către companii în relațiile lor cu furnizorii și amplificarea fenomenul creșterii
portofoliului creanțelor (uneori artificial, doar din motiv că se prioritizează crearea unor rezerve in cadrul
companiei in raport cu achitarea datoriilor față de furnizori), ceea ce generează deficit de lichidități în achitarea
salariilor pentru angajați;
 Existența și amplificarea fenomenului de neachitare a facturilor/datoriile pentru energie
termică/electrică și alte utilități, ceea ce ar putea genera riscul/blocaje în activitatea operațională a
prestatorilor acestor tipuri de servicii;
 Amplificarea fenomenului de economie tenebră în mai multe sectoare (producere și prestare de
servicii ); Migrarea clienților spre companii care vor accepta achitări fără bon fiscal;
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 Riscul amplificării fenomenului de criminalitate (furturi, spargeri de unități comerciale, în special în
regiuni, unde resursele umane antrenate în forțele de ordine sunt limitate, riscul reducerii securității în spațiul
public);
 Lipsa unei predictibilități clare pe termen mediu, ceea ce va scădea apetitul pentru dezvoltare și
investiții în sectorul privat. Tendința va fi spre crearea de rezerve și achitarea datoriilor curente.

II. Aspecte privind facilitarea activității atât de întreprinzător cât și cea profesională

Problema 1. Comunicarea deficientă cu reprezentanții sectorului justiției
În contextul stabilirii unui regim special de activitate a multor companii din sectorul privat, la momentul actual
se prezintă a fi deficientă comunicarea și prezentarea informațiilor/documentelor oficiale atât instanțelor de
judecată, cât și altor reprezentanți ai sectorului justiției (avocații, notarii și executorii judecătorești), care sunt
obligați să asigure continuitatea activității, sub sancțiunea excluderii din profesie (a se vedea pct. 19 din
Dispoziția CSE nr. 6 din data de 26 martie 2020). Considerăm că este absolut necesară impunerea efectuării
schimbului de informații cu avocații, notarii și executorii judecătorești și companiile din sectorul privat prin
email, luând în considerare activitatea redusă a sectorului privat în perioada crizei epidemiologice cu sau fără
aplicarea semnăturii digitale, în calitate de excepție în cazurile în care un astfel de instrument nu este
disponibil. În calitate de exemplu, atragem atenția la regimul redus de activitate implementat de băncile
comerciale raportat la regimul obișnuit de activitate al unor executori judecătorești, care continuă să înainteze
băncilor zilnic zeci (uneori sute) de scrisori pe suport de hârtie, solicitând primirea răspunsurilor de asemenea
pe suport de hârtie. Ținând cont de gratuitatea serviciilor oferite de bănci în asemenea cazuri, practica descrisă
a acestor executori judecătorești este una abuzivă. Or, instanțele de judecată de câțiva ani deja utilizează cu
succes comunicarea cu părțile litigioase profesioniști prin intermediul e-mail.
Propunere:
Asigurarea posibilității utilizării tuturor formelor de mijloace electronice în comunicare cu instanțele de
judecată (inclusiv direct cu judecătorii și grefierii acestora, și nu doar prin intermediul emailului unic al
instanței judecătorești) și reprezentanți ai sectorului justiției.
Propunere alternativă ar putea fi stabilirea pe perioada stării de urgență, prin derogare de la actele normative
în vigoare, ca documentul electronic să fie considerat valabil, chiar dacă nu a fost semnat cu semnătura
electronică și/sau dacă semnătura electronică aplicată este expirată, cu condiția că mijloacele electronice
utilizate (email, fax, social media etc.) permit identificarea expeditorului. Pentru confirmarea identității
expeditorului, de către furnizorii de servicii publice/private, pot fi utilizate metode alternative de identificare,
cum ar fi: comunicarea prin mijloace video cu solicitarea prezentării unor informații adiționale (nume,
prenume, IDNP, prezentarea actului de identitate etc.) care ar putea confirma autenticitatea informațiilor și a
identității expeditorului. De remarcat că Uniunea Executorilor a intervenit deja cu o soluție de digitalizare a
procesului, care însă nu este percepută ca obligatorie de către toți executorii judecătorești.
Problema 2.
Încheierile executorilor judecătorești intră în vigoare imediat, chiar și atunci când aceste sunt ilegale. În
general, executorii judecătorești care acționează în Republica Moldova folosesc adesea puterea lor și nu există
un organ de control al acestora. Singura modalitate de a „opri” activitățile ilegale ale executorilor judecătorești
este contestarea lor în instanța de judecată. Cu toate acestea, procesul de examinare a contestațiilor în cadrul
instanței de fond și a curților de apel este unul îndelungat. Acest lucru înseamnă ca încheierea respectivă este
în vigoare în perioada aceasta, fapt care poate provoca daune considerabile companiei în cauză. Mai mult ca
atât, în timpul pandemiei, această perioadă de timp se prelungește încă mai tare. In general, procesul de
examinare a contestațiilor împotriva încheierilor executorilor judecătorești este foarte îndelungat, iar
soluționarea rapida a acestora este esențială.
Propunere:
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Includerea contestațiilor asupra încheierilor emise de executorii judecătorești în categoria de acte / dosare
care se examinează de către instanțele de judecată în perioada stării de urgentă în calitate de dosare urgente.
Problema 3: Convocarea Adunărilor Generale
Propunere: Ajustarea pct. 7 și 8 din Dispoziția CSE nr. 14 din 6 aprilie 2020 prin extinderea termenului de
organizare al Adunărilor Generale atât al acționarilor, cât și al asociaților altor agenți economici decât
societățile pe acțiuni, precum și extinderea termenului de organizare al Adunărilor Generale inclusiv și celor
extraordinare; Prin derogare de la pct. 7 din Dispoziția CSE nr. 14 din 06.04.2020, in cazul Societăților pe
Acțiuni cu acționar unic (la discreția acționarului ) a permite desfășurarea AGA si/sau AGA Extraordinare cu
respectarea masurilor împotriva COVID -19. O altă măsură ar fi obligativitatea desfășurării tuturor felurilor de
adunări prin modalitatea de organizare a acestora în formă mixtă și/sau prin corespondență. De remarcat
faptul că în unele țări UE se promoveaza practica organizării AGA on-line, exercițiu care poate fi preluat în RM.
Problema 4. Asigurarea unui regim mai flexibil pentru cetățenii străini care circulă în RM cu scop de afaceri:
Propunere: În scopul menținerii producției, furnizării și fluxului de mărfuri, propunem asigurarea intrării pe
teritoriul Republicii Moldova din motive profesionale a cetățenilor străini, fără aplicarea a 14 zile de
autoizolare sau carantină dacă persoanele date nu prezintă simptome aferente Covid-19 și prezintă o
confirmare a unui test de laborator care confirmă acest fapt. Măsura respectivă este necesară în special pentru
atragerea specialiștilor străini de către companiile din Moldova pentru efectuarea serviciilor/lucrărilor speciale
cum ar fi instalarea sau instrucțiuni pentru anumite echipamente, întreținerea și repararea echipamentelor
tehnice, etc. Este la fel important de a asigura participarea acționarilor/managementului expați la buna
funcționare a acestor categorii de întreprinderi.
Propunere: În contextul comerțului electronic, elaborarea unei analize privind îmbunătățirea cadrului legal
pentru asigurarea vânzărilor online aplicabil pentru întreg teritoriu al RM;
Propunerea: Necesitatea digitalizării serviciilor publice, în vederea reducerii oricărui risc de corupție în
procesul de desfășurare a afacerii.

III. Pachetul de măsuri adiționale privind legislația fiscală

1.

Propuneri privind măsurile de susținere a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență
precum și pe parcursul perioadei următoare de criză generate de Covid 19:
 Necesitatea imediată ce ține de direcționarea suportului recepționat din UE pentru reanimarea
activității economice si asigurării viabilității business-ului în special mic și mijlociu; companiile se
confruntă cu lipsa de lichidități pentru achitarea salariilor, a unor obligații fiscale, cheltuieli de
locațiune/arenda etc. Acest suport ar putea fi direcționat prin intermediul sectorului financiar-bancar
din RM, utilizând rate preferențiale, astfel încât compania să poată reanima activitatea;


Susținerea financiară a producătorilor/procesatorilor, care crează valoarea adăugată în țară.
Produsul acestora (în special produsele agro-alimentare) ar putea fi exportate la un preț mult mai
avantajos. Totodată, considerăm importantă lansarea discuțiilor de către Guvernul RM cu Comisia
Europeană în obținerea dreptului la exportul de lapte și a produselor de carne procesate în baza
materiei prime importate din Uniunea Europeană. În acest sens, rămâne prioritară ajustarea
legislației și aspectelor privind siguranța alimentelor, în special punerea în aplicare a sistemelor
necesare de trasabilitate a animalelor, controlul dăunătorilor de animale, supravegherea unităților,
managementul laboratorului CRDV și acreditarea corespunzătoare etc.
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Cu privire la produsele compuse, subliniem despre importanța obținerii dreptului de export al
produselor compuse înregistrate ca Specialități Tradiționale Garantate (plăcinte, diferite produse de
patiserie, învârtită, sarmale, etc). Astfel, companiile din domeniu care îndeplinesc toate cerințele de
calitate ale UE, în baza materiei prime importate din UE ar putea aplica rețetele tradiționale și exporta
aceste produse pe piața UE.
 Excluderea limitării sumei cumulative a subvenției pe perioada Programului de rambursare TVA la
suma TVA destinată perioadei ulterioare reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală
decembrie 2019. Programul de rambursare propus de proiectul de lege deja conține un șir de limitări
a sumei TVA care poate fi rambursată, și anume, prin instituirea condiției de suma minimă între trei
valori (conform art. 9 alin. (2) din proiect de lege). Mai mult, având în vedere faptul că industriile care
de regulă înregistrează sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară pot avea ciclicitatea diferită,
și, prin urmare, luna decembrie 2019 nefiind una reprezentativă pentru determinarea sumei maxime
de TVA care poate fi rambursată pe parcursul perioadei programului (i.e. luna în care se ridică starea
de urgență - decembrie 2020);
 Revizuirea/amânarea termenelor de plată pentru anumite impozite și taxe, și neaplicarea
sancțiunilor pentru plățile tardive pentru cel puțin perioada stării de urgență și imediat următoare, în
special pentru companiile a căror activitate a fost sistată conform hotărârii Comisiei Naționale
Extraordinare de Sănătate Publică și deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, inclusiv și pentru
agenții economici care au declarat șomaj tehnic/staționare;
 Asigurarea aplicării uniforme și echitabile a cadrului legal si anume a măsurilor de susținere în
perioadă stării de urgență inclusiv pentru persoanele care desfășoară activitate profesională (în
sectorul justiției, dar si alte sectoare). 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, precum și efectuează donații în scop de prevenire,
eradicare și combatere COVID-19. Aceasta categorie de agenți economici la fel au suportat pierderi
cauzate de Covid. Astfel, statul va motiva companii și persoanele care desfășoară activitate
profesională să asigure venituri imediate salariaților săi astfel diminuând impactul crizei produse;
 Extinderea mecanismului de subvenționare pe perioada stării de urgență, pentru companii și
persoanele care desfășoară activitate profesională, care nu și-au sistat activitate. O astfel de măsură
ar susține și ar încuraja companiile și persoanele care desfășoară activitate profesională care au
continuat activitatea, chiar înregistrând pierdere. Astfel, statul va motiva companii și persoanele care
desfășoară activitate profesională să asigure venituri imediate salariaților săi și, prin urmare, creșterii
puterii de cumpărare a acestora;
 Introducerea normelor care prevăd expres deductibilitatea integrală pentru scopuri fiscale a tuturor
cheltuielilor suplimentare suportate de contribuabili (inclusiv toate tipurile de donații efectuate de
contribuabili pe parcursul anului 2020 pentru combaterea COVID-19 în favoarea autorităților publice,
precum și cheltuielile angajatorilor aferent transportului acordat angajaților pe perioada pandemiei,
cheltuielile pentru protejarea angajaților și clienților, etc.) în anul curent pentru prevenirea, eradicarea
și combaterea COVID-19. Considerăm necesară aceasta măsură pentru a crea un cadru legislativ
transparent cu excluderea posibilității interpretării din partea autorităților fiscale cheltuielilor
suportate de companii și persoanele care desfășoară activitate profesională în aceasta perioadă ca
fiind excepționale și, prin urmare, nelegate de activitatea ordinară de întreprinzător;
 Revizuirea cadrului legal ce ține de taxa pentru dispozitivele de publicitate. Propunem modificarea
bazei impozabile pentru taxa menționată prin stabilirea acesteia în raport cu venitul din vânzări.
Această modificare va aduce în armonie taxa pentru dispozitivele de publicitate cu alte taxe pentru
publicitate. Astăzi taxa pentru dispozitivile de publicitate este una discriminatorie în raport cu alte taxe
pentru același serviciu de publicitate, deoarece toate celelalte taxe fiind raportate la venitul din
vânzări.
Totodată în contextul crizei actuale multe companiei mari, în vederea optimizării costurilor au sistat
contractele cu companiile de publicitate. Acest fapt creează constrângeri pentru companiile respective
de a onora obligațiile fiscale neomogene cu diverse APL, rata acestor taxe locale fiind foarte diversă.
Astfel, propunem aplicarea unor măsuri tranzitorii în contextul crizei epidemiologice pentru a sprijini
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mediul de afaceri și a limita nivelul taxelor locale achitate pe teritoriul Republicii pentru a asigura
proporționalitatea și uniformitatea aplicării acestora. De asemenea propunem anularea achitării
taxelor pentru servicii de publicitate (în special publicitatea stradală) la nivel local pe perioada situației
de urgență;
Permiterea spre deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare
facultativă de asistență medicală ale angajatului, precum și plățile în favoarea salariaților pentru
servicii medicale în mărime de până la 100% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală
calculată în sumă fixă în valoare absolută stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute pe anul
respectiv. La momentul actual deducerea unor astfel cheltuieli este permisă doar în limita de 50% din
prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută (și
anume, 2.028 MDL anual per salariat), iar suma cheltuielilor ce depășește aceasta limită nu se permit
spre deducere și se impozitează cu impozitele salariale atât la nivelul salariaților, cât și la nivelul
angajatorilor. Majorarea limitei de deducere / neimpozitare a cheltuielilor anuale suportate de
angajatori pentru asigurarea facultativă a salariaților ar motiva angajatorii sa apeleze la serviciile de
asigurare medicală facultative ceea ce ar reduce esențial presiunea financiara asupra sistemului
medical actual;
Anularea obligativității plății impozitului pe venit în avans pentru anul 2020. Salutăm intenția statului
pentru a susține mediul de afaceri prin amânarea termenului pentru plata impozitului pe venit în rate
pentru primul trimestru al anului 2020 până pe 25 iunie 2020. Totodată, având în vedere condițiile
economice actuale, există mare probabilitate ca mai mulți contribuabili vor înregistra pierderi fiscale
aferente anului 2020. În acest sens, orice achitare prealabilă a impozitului pe venit în rate ar bloca
efectiv sume considerabile de lichidități care pot fi îndreptate spre menținerea activității de afaceri.
Considerăm extrem de important ca statul să-i asigure mediului de afaceri nivelul maxim posibil al
lichidităților, prin obligativității plății impozitului pe venit în avans în rate pentru anul 2020;
Scutirea TVA cu drept de deducere pentru achiziția de echipamente medicale, donații, accesorii
medicale, scutirea de taxe vamale la importul acestora pe teritoriul RM în scop de donații,
achiziționate și ulterior donate de agenți economici în scop unităților medico-sanitare de pe întreg
teritoriu al RM în vederea combaterii Covid 19;
Anularea impozitării tichetelor de masă cel puțin pentru perioada stării de urgență. Considerăm că
această măsură va deveni un sprijin suplimentar pentru companii care în pofida situației de criză oferă
tichetele de masă angajaților lor;
În scopul stimulării comerțului internațional, în special în domeniul comercializării auto-vehiculelor,
se propune implementarea unui mecanism de rambursare/trecere în cont de către stat a accizelor
achitate la importul automobilelor noi și care în intervalul unui an au fost exportate din Republica
Moldova;

Propuneri privind modificarea unor acte normative:
 Taxa de portabilitate și “taxa de lux”: În contextul discuțiilor care au avut loc pe marginea politicii
fiscale 2021 se propunea excluderea/revizuirea taxei de lux, proces care regretabil a finalizat cu
apariția unei taxe noi – taxa de portabilitate în mărime de 50 % din plata pentru operare. Reiterăm
faptul că aceasta taxă doar a complicat situația operatorilor, în special în condițiile actuale, care la fel
sunt afectați de criza produsă. În UE tendința este de a reduce cheltuielile operatorilor de telefonie
mobilă precum și a operatorilor de comunicații electronice astfel reducând costurile consumatorilor,
pe când în RM, aceste costuri vor crește cu 1,5 mln Euro, costuri suportate de operatori. Aceasta va
diminua orice investiții în domeniul dat , acesta fiind unul de amploare si interes nu doar în Moldova
dar și pe plan mondial. Astfel solicităm anularea taxei în mărime de 2,5% (taxa de lux) cel puțin pentru
perioada stării de urgență pe veniturile aferente vânzării de servicii de telefonie mobilă. Considerăm
că păstrarea taxei de 2,5% reprezintă o măsură nejustificată și discriminatorie, și anume pentru
perioada de urgență, având în vedere lipsa de lichidități, care majorează semnificativ povara fiscală și
așa excesivă exclusiv asupra sectorului de comunicații electronice, sectorul strategic pentru economia
națională;
 Prelungirea termenului de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și
raportului auditorului de la 120 zile până la 150 zile (Legea 287/2017, art.33, alin.(3)) nu doar pentru
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anul 2019, dar și pentru perioade ulterioare. Termenul de 120 zile este unul scurt și face doar referință
parțială la termenul expus în Directivele UE, la care Republica Moldova urmează să-și alinieze legislația
națională.

IV. Relațiile de muncă

Propunerea 1: Implementarea conceptului de Munca cu timp redus & flexibil (Kurzarbeit) – concept care
deja funcționează în Germania și se propune în Romania pentru anumite industrii cu un număr înalt de
angajați - pentru a nu recurge la disponibilizări și a nu fi afectați de criză.
Luând în considerare că unele sectoare ale economiei naționale vor fi afectate mai mult ca altele (domeniul
industriei ușoare, automotive, producere agro-alimentară) companii care au declarat regim de șomaj
tehnic/staționare, pentru un număr semnificativ de anagajați - propunem revizuirea unor articole ale Codului
Muncii (acestea fiind aplicate pentru o perioada de 6 luni).
Munca cu timp redus & flexibil (Kurzarbeit), presupune un parteneriat între angajatori, Stat și salariaţi, cu
avantaje pentru toate părțile implicate: salariaţii îşi păstrează contractele de muncă şi pot lucra cu timp redus,
angajatorii beneficiază de munca salariaţilor, însă doar în măsura în care aceasta este necesară, iar Statul
contribuie în multe cazuri cu o sumă care este mai mică decât ajutorul de şomaj pe care l-ar suporta în cazul
concedierii și evită astfel concedierile. În afară de asta, acest concept ar ajuta mai ales firmele mici și mijlocii
să iasă cu bine din această criză.
Propunere 2. Transferul temporar a salariatului la altă muncă, fără acordul salariatului
Pentru asigurarea unei desfășurări eficiente a activității economice, în special pentru companiile din domeniul
retail, automotive și altele, este necesară garantarea realizării dreptului angajatorului să transfere temporar
salariatul, la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, cu păstrarea locului de muncă de bază.
În acest context, solicităm respectuos suportul în derogarea de la art. 74 din Codul Muncii, prin Dispoziția
Comisiei pentru Situații Excepționale, și permiterea în baza ordinului emis de angajator, fără acordul
salariatului, transferul temporar al acestuia la altă muncă/loc de muncă din cadrul aceleiași unități și aceiași
unități administrativ teritoriale, pe durata stării de urgență. Menționăm că, în acest caz angajatorul asigură
salariatului transferat toate condițiile de lucru aferente (transport, hrană, trai, condiții de sănătate și securitate
în muncă).
Problema 3 . Disponibilizări masive a personalului calificat
Deficiențe în aplicarea pct. 6.2. din Dispoziția CSE nr. 16 din 10 aprilie 2020 (măsuri de subvenționare), odată
ce companiile, care cad sub incidența acestei prevederi, nu dețin mijloace financiare pentru a achita salariile
și ulterior a primi subvențiile menționate în pct. 6.2.
Propunere:
Anularea obligației de achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice/juridice si a contribuțiilor
asigurărilor sociale de stat, fondul de pensii pe parcursul perioadei de cel putin 3 luni (ulterior perioadei de
urgență). O alternativă ar fi achitarea de către Guvern a dobânzii pentru creditul luat de companie privată
pentru achitarea salariilor.
Propunere:
Direcționarea fondurilor recepționate de la pertenerii strategici în vederea garantării acestor credite / achitării
corpului creditului în cazurile în care entitățile nu vor reuși să ramburseze creditul și vor intra în incapacitate
de plată.

EBA – European Business Association
30, Vlaicu Pârcălab Str. - MD 2012 Chişinău - Republic of Moldova
Phone: +373-22-907025 - Email: info@eba.md- www.eba.md

