
 
Preocupările EBA Moldova identificate de către mediul de afaceri în raport cu situația din Ucraina 

 
Sector Propuneri 

Măsuri 
fiscale 

• Majorarea plafonului mediu per angajat de la 35 până la 100 lei pentru cheltuielile suportate în vederea 
transportării angajaților/zilierilor. Diferența între acest plafon și cheltuielile real suportate sunt impozitate, 
ceea ce reprezintă povara fiscală suplimentară. 

• Majorarea plafonului pentru hrana organizată până la 70 lei pentru, în condițiile actuale ale pieței și 
neimpozitarea a tichetelor de masă.  

• Introducerea principiului de neimpozitare a tichetelor de masă, fiind ca măsura de a acorda suportul 
angajaților în vederea majorării prețurilor la produsele alimentare în contextul situației actuale de criză 

• Scutirea de TVA la import de echipamente/instalații de producere din surse regenerabile Necesitatea de a 
suporta costuri adiționale pentru finanțarea aferentă achitării sumelor TVA la importul echipamentelor / 
instalațiilor de producere energiei din surse regenerabile 

• Reducerea TVA la gazele naturale  

• Reducerea cotelor accizelor și TVA la motorină și benzină 

• Reducerea sau chiar scutirea pe perioada stării de urgență a  taxelor vamale, taxei de mediu, altor taxe 
pentru produsele alimentare social importante, precum și materia prima, ingrediente etc - folosite în 
procesul de producere. Această măsură va trebui extinsă și după perioada stării de urgență, deoarece 
infrastructura din Ucraina este distrusă, iar idetificarea alotr partneri pe alte piete, in vederea importurilor 
produselor sus-mantinate va dura. 

• Acordarea vacanțelor fiscale 2-3 luni agenților economici a căror activități de bază comerciale erau conexe 

cu UA și FR, având o cotă parte a cifrei de afaceri dependentă de contractele comerciale 

Măsuri 
economice 

• Majorarea contingentului tarifar pentru carnea de porc congelată și refrigerată prin extinderea cotei de 
import pentru EUIM 1 de la 5 500 tone la 15 000 tone (cota vamală pentru carne de porc fiind epuizată pe 
25 februarie) 

• Eliminarea totală a taxelor vamale care la moment reprezintă 15% pentru produsele congelate și 25% 
pentru carnea refrigerată din cadrul poziției tarifare 0203. 

• Permiterea importului temporar al produselor  din tutun destinate comercializării în UE (România) în 
contextul transferului de producție și acoperirii cererii 

Măsuri 
vamale 

• Urgentarea procesului de vămuire a produselor/mărfurilor de primă necesitate transportate terestru 

• Asigurarea sporirii fluidizării trecerii fluxului de tiruri la punctul vamal Leușeni MD-Albita RO si alte puncte 
de trecere 

• Aplicarea simplificată a procedurilor vamale în privința mărfurilor importate de pe teritoriul Ucrainei. În 
derogare de la prevederile Legii Republicii Moldova cu privire la tariful vamal Nr.1380-XIII din 20 noiembrie 
1997, publicată în Monitorul oficial al Republicii Moldova Nr.40-41 din 7 mai 1998, art.286, pentru perioada 
situației excepționale ce are loc pe teritoriul Ucrainei, Organelor vamale ale Republici Moldove se permite 
efectuarea procedurilor vamale în privința mărfurilor importate de pe teritoriul Ucrainei în baza copiei 
certificatului de origine (CT-1), cu obligația prezentării originalului acestora, după eliminarea situației 
excepționale ce are loc pe teritoriul Ucrainei 

• Simplificarea procedurilor vamale, reducerea barierelor tehnice la import de medicamente și echipamente 
medicale 

Politici 
sectoriale 

• Responsabilizarea autorităților contractante  în procedură de achiziții publice pentru onorarea obligațiilor 
financiare în termen pe livrabile (stabilirea unui mecanism riguros de monitorizare la nivel central (MF)). 

• Revizuirea legislației/procedurilor de achiziții publice în contextul onorării obligațiunilor contractuale ale 
părților reieșind din imposibilitatea obiectivă a livrării bunurilor în conformitate cu clauza de timp și de preț. 



• Eficientizarea modului de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către ANSA prin 
eliminarea pe perioada stării de urgență a controalelor efectuate de această instituție, in special pentru 
marfurile din Ukraina, eliminarea certificatului de sanantate pu marfurile fitosanitare importate din Ukraina. 

• Publicarea informației la zi pe pagina web ANTA a statutului coridoarelor verzi active 

• Informarea mediului de afaceri despre mecanismul de recuperare/deblocare a resurselor/activelor 
financiare 

• Simplificarea procedurii de autorizare a medicamentelor, unde va fi posibil neînregistrarea acestora pentru 
medicamentele autorizate în UE 

• Stabilirea listei medicamentelor după producătorii, ale căror livrări către RM sunt blocate/ sistate, datorită 

situației în regiune (Ucraina, Bielorusia, Federația Rusă) 

•  Subvenționarea companiilor care au instituit șomaj tehnic ca urmare a impactului economic (similar 

regulilor in COVID) 

• Subvenționarea dobânzilor pentru creditare pentru persoanele juridice 

• Suport social către consumatori pentru compensarea majorării tarifelor la energia electrică 

• Urgentarea procesului de elaborare a compensației pentru majorarea tarifelor la energia electrică inclusiv 
pentru IMM 

• Revizuirea legislației/procedurilor de achiziții/importul medicamentelor de primă necesitate și produselor 

farmaceutice prin substituirea acestora cu cele analogice/generice, care nu sunt la moment 

înregistrate/autorizate de autoritățile naționale, dar sunt autorizate în UE și alte statele din regiune, pentru 

a facilita remedierea situației și aprovizionarea în termen proxim cu medicamentele  deficitare din altă sursă 

 


