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Către: Dl Ion CHICU, Prim-Ministru al Republicii Moldova
Dl Serghei PUȘCUȚA, Viceprim-Ministru, Ministru al Finanțelor

Nr. 26-1/20-AD din 15 mai 2020

Ref.: Propuneri de modificare a proiectului Regulamentului privind modul de subvenționare a
dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020
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 proiectului
Regulamentului privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada
1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Menționăm că propunerile enumerate în Tabel sunt colectate din partea
mediului de afaceri în Republica Moldova, care au simțit direct impactul situației epidemiologice și care
se confruntă cu anumite probleme în vederea depășirii acestei situații.
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
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Tabel cu propuneri de modificare a proiectului Regulamentului privind
modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada
1 mai 2020 – 31 decembrie 2020

№

Numărul și
conținutul
articolelor, care se
propun spre
modificare sau
completare

Propunerile de modificare și completare

1.

Capitolul I “Dispoziții Recomandăm
modificarea
sintagmei
generale”, pct.5
„creditele acordate în cadrul Programului de
subvenționare a dobînzilor” cu sintagma
„credite acordate în perioada desfășurării
programului”.

2.

Capitolul I “Dispoziții Sintagma „în raport cu care poate fi realizat
dreptul la subvenționare conform prezentului
generale”, pct.8

Regulament”
necesită
a
fi
revăzută.
Consideram oportun de a prelua formularea din
lege.

3.

Capitolul I “Dispoziții Considerăm oportun înlocuirea sintagmei
generale”, pct.9
„pasibil reflectării” prin cuvântul „reflectat”.

4.

Capitolul I “Dispoziții Considerăm necesar de a analiza situația în
generale”, pct.9
care IPC18 pentru perioadele decembrie
2019 – februarie 2020 au fost depuse
repetat sau se vor depune repetat.
Capitolul I “Dispoziții Completarea Capitolului cu un articol
generale”
adițional
în
următoarea
redacție:

5.

Expunerea explicită a
motivelor și argumentul
propunerilor de
modificare și
completare, de
asemenea prezentarea
impactului bugetar,
după caz
Sintagma
actuală
creează percepția ca
subventionarea dobânzii
se va face doar pentru
creditele
în
cadrul
Programului nu și pentru
alte credite.
În formularea actuală se
înțelege că în cazul în
care compania are un
credit cu o valoare mai
mare decât fondul de
salarizare pe perioada
decembrie
2019
–
februarie 2020, atunci
compania nu are dreptul
la
subvenționare
conform
prezentului
Regulament.
Sintagma
actuală
creează impresia că
informația
respectivă
urmează a fi reflectată.
În acest context e
necesar de clarificat daca
se va lua în calcul suma
din declarația repetată.
Îmbunătățirea
procesului de acordare a
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„Beneficiari ai programului de subvenționare
pot fi agenții economici care au contractat
credite bancare în perioada 1 mai 2020 – 31
decembrie 2020 care nu raportează restanțe
la rambursarea acestuia (principal și
dobândă).”
Astfel considerăm că procesul trebuie
simplificat până la următorii doi pași pe care
ar trebui să le îndeplinească întreprinderea.
1. Aplicarea unei singuri cereri cu
documentele anexate.
2. În fiecare lună, în cazul în care nu au fost
contractate alte credite pentru care agentul
economic dorește subvenționarea, acesta să
prezinte extrasul bancar electronic sau pe
support de hârtie (după caz) care atestă
achitarea dobânzii la creditele actuale
pentru care s-a solicitat subvenționarea.
Propunem înlocuirea sintagmei „efectuarea
subvenționării efective” prin sintagma de la
pct.19 „transferul subvenției la contul
bancar al subiectului subvenționării”.
Propunem utilizarea doar a unui singur
document ce atestă plata dobânzii - extras
bancar electronic sau pe suport de hârtie
(după caz) sau ordin de plată.
Completarea alin. a) din art 15. cu
următoarea sintagma: „La modificarea
graficului de rambursare sau a altor condiții
contractuale
solicitantul
va
anexa
graficul/contractul ajustat”.
Expunerea alin. c) din art. 15 în următoarea
redacție:
„c) Documentul justificativ, emis de
instituția bancară creditoare, care confirmă
suma dobânzii achitate și lipsa restanțelor
aferente principalului.”

subvenției,
prin
asigurarea rambursării
tuturor restanțelor fața
de bancă.

6.

Capitolul II “Modul
de
solicitare
a
subvenției”

Propunem
analiza
oportunității simplificării
procesului de solicitare a
subvenției
prin
automatizare
plăților
subvenției.

7.

Capitolul II “Modul
de
solicitare
a
subvenției”, pct.14

8.

Capitolul
III
“Documente
confirmative”, pct.15

9.

Capitolul
III
“Documente
confirmative”, pct.15

10.

Capitolul
III
“Documente
confirmative”, pct.15

11.

Capitolul
IV Propunem revizuirea alinierea prevederilor Prevederile din pct.17
“Acțiunile Serviciului pct. 13 și pct.17 ce țin de termenii efectuării contravin
pct.
13.
Fiscal de Stat”, pct.17
Conform
pct.13,

Evitarea
unor
interpretări eronate.

Această propunere are
drept scop simplificarea
procesului de solicitare a
subvenției.
Îmbunătățirea
procesului de acordare a
subvenției.

Îmbunătățirea
procesului de acordare a
subvenției.
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12.

controlului fiscal cameral și adoptării Deciziei întreprinderile
au
de acordare a subvenției.
dreptul
sa
depuie
documentele anexate în
decurs de 3 zile, în
procesul
desfășurării
controlului
fiscal
cameral, iar conform
pct.17 intr-o zi lucrătoare
de la depunerea cererii
de
subventionarea
agentul economic va fi
notificat despre faptul ca
cererea nu se va
examina.
Capitolul
IV Ultima sintagma de la pct.17 necesită a fi Formularea dată nu
“Acțiunile Serviciului revazută prin indicarea expresă a termenului menționează
despre
Fiscal de Stat”, pct.17 în care întreprinderea poate depune o termenul
în
care
cerere repetată.
compania are dreptul să
se conformeze cerințelor
din notificare, iar de aici
apare
întrebarea
referitor la apariția
momentului
curgerii
termenului indicat la
pct.14.

Această activitate este realizată de Asociația Businessului European cu suportul financiar al Uniunii
Europene și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est Europene în cadrul proiectului ”Societatea
civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

