
 

 

 

Nr. 45 

Din 19 martie 2020 

Secretariatul Consiliului Economic 

pe lîngă Prim-ministru 

  

Stimați Colegi, 

 

Asociația Investitorilor Străini (FIA) Vă salută și ține să Vă exprime gratitudinea pentru eforturile 

Dvs de a sprijini mediul de afaceri și de a îmbunătăți climatul investițional din Republica Moldova. 

 

În contextul ședinței convocate de Prim-ministru, dl Ion Chicu, la 18 martie 2020, referitor la 

evaluarea impactului situației pandemice COVID-19 asupra agenților economici, membrii FIA vin 

cu următoarele măsuri și doleanțe: 

 

Măsuri de ordin general: 

 

1. Extinderea perioadei de prezentare a declarației pe venit pentru anul 2019 pînă la 25 aprilie 

2020. 

2. Extinderea termenului de prezentare a situațiilor financiare şi a raportului de audit pînă la 

30 iunie 2020. 

3. Neaplicarea penalităților și majorărilor de întirziere pe perioada declarării situaţiei 

epidemiologice. 

4. Amînarea termenului de achitare a tuturor impozitelor şi taxelor locale în perioada 

declarării situaţiei epidemiologice. 

5. Scutirea sau reducerea taxelor aferente plăților salariale achitate de către persoanele 

juridice angajaților, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni. Ca o propunere, ar fi scutirea 

angajatorului de a achita contribuțiile sociale de stat obligatorii (18%).  

6. Modificarea termenului de plată în avans a impozitului pe venit pentru anul 2020 şi anume 

oferirea posibilităţii achitarii impozitului pe venit în avans în 2 rate: pînă la sfîrşitul lunii 

septembrie pentru primele 3 trimestre şi  pînă pe 25 decembrie pentru trimestrul 4. 

7. Reducerea dobînzilor pentru creditele oferite persoanelor juridice de către băncile 

comerciale în perioada declarării situaţiei epidemiologice. 

8. Aplicarea stimulentelor fiscale, gen impozit pe venit zero la profit reinvestit - pentru a opri 

plecarea banilor din țară. 

9. Permisiune pentru Societățile pe Acțiuni să petreacă Adunările Generale a Acționarilor în 

oricare perioadă a anului 2020, pentru a putea amâna ședințele, dacă e cazul. 



 

10. „Înghețarea„ tarifelor la serviciile comunale și amînarea pentru 30 de  zile a plății fără risc 

de deconectate - pentru a elimina îmbulzeli la bănci/poştă a populației. Respectiv vor achita 

doar cei care au mijloace electronice de plată. 

11. Deductibilitatea cheltuielilor privind donațiile: să se permită spre deducere integrală a 

donaţiilor efectuate de agenţii economici în folosul instituţiilor medicale, instituțiilor 

publice și locale, antrenate în combaterea infecţiei, cît și pentru personalul acestora (de ex. 

donațiile pentru acoperirea cheltuielilor de transport, hrană, echipamentul de protecţie etc.).   

12. Asigurarea posibilităţii de procurare a materialelor de protecţie şi dezinfectante pentru 

personalul antrenat în asigurarea funcţionării reţelelor şi prestarea serviciilor.  

13. Reducerea TVA la produsele alimentare și la produsele agricole la 10%, ca mecanism de 

protecţie socială a populației. 

14. Asigurarea funcţionalitătţi instituţiilor statului pentru operarea importurilor de produse 

alimentare şi igienă personală, și anume: Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției 

de Frontieră, Agenția Națională a Securității Alimentelor, Agenția Națională Sănătate 

Publică, etc. 

15. Posibilitatea activării serviciului „semnătura mobilă„ cu identificarea utilizatorilor prin 

mijloace electronice  (poza cu imaginea feţei şi a documentului de identitate, urmat de apel 

video). 

16. Accesul și mobilitatea personalului critic în situația excepțională creată: să se precaute (de 

către administratorul întreprinderii listată ca critică pentru asigurarea continuității 

activității)  emiterea unor permise de acces pentru personalul de deservire în clădirile unde 

este amplasat echipamentul tehnic, de producere, etc. (ex. pentru furnizorii de comunicații 

de asigura mentenanța și funcționarea rețelelor de comunicații; producătorii de diverse 

produse de larg consum, etc.). 

17. Posibilitatea acordării unei îndemnizații unui din părinți, care îngrijește unul sau mai mulți 

copii, în vârstă de pînă la 10 – 12 ani, pe perioada sistării activității instituțiilor de 

învățământ public sau privat. 

18. Lansarea unei campanii media ample, atît pentru cetățeni, cît pentru agenții economici, 

referitor la instalarea ”stării de urgență”, în special particularitățile acestui regim, măsurile 

ce urmează și ce pot a fi întreprinse, ”ce se poate și ce nu se poate”, pentru a evita 

interpretările eronate, dar și excesul de zel din partea unor reprezentanți ai autorităților 

publice. 

 

 

Măsuri de ordin specific: 

 

Activitatea comercială și prestări servicii: 

Luând în considerație prevederile Hotărârii nr. 9 din 15 martie 2020 „Privind evoluția situației 

epidemiologice a infecției COVID-19”, în special p. 6 unde este prevăzută sistarea activității 

comerciale cu amănuntul până la data de 1 aprilie 2020  propunem următoarele măsuri: 



 

1. Comerțul on-line cu livrarea mărfurilor la domiciliu să fie permis, pentru a asigura 

populația cu bunurile necesare; 

2. Deschiderea magazinelor directe pentru prestarea serviciilor aferente serviciilor de 

comunicaţii electronice (inclusiv conectări, cartele de încărcare, schimbare SIM), 

excluzînd vînzările de produse (dispozitive, accesorii). Menținerea posibilității 

intervențiilor pentru reparații, precum şi a executării comenzilor făcute online cu livrare la 

domiciliu. Deschiderea acestor magazine este vitală pentru asigurarea cetățenilor cu 

servicii/produse de comunicați în condițiile în care furnizorii de comunicații mobile nu pot 

încheia contracte de distribuire a produselor sale (cartele de reîncărcare) cu magazinele 

alimentare, fiindcă modelele contractelor de vânzare-cumpărare și politica de distribuire a 

acestor produse sunt aprobate de Consiliul Concurenței. Astfel, la momentul actual 

furnizorii mobili se confruntă cu imposibilitatea livrării către populație a propriilor servicii. 

3. Dotarea de către stat a unităţilor comerciale care rămîn funcţionale cu echipament de 

protecţie certificat într-un mod centralizat (măşti, mănuşi, halate, termoscanere). La 

moment, comercianții procură măşti de bumbac necertificate, sunt în lipsă de stocuri, iar 

capacităţile de producere limitate. 

4. Reglementarea clară a cadrului de funcţionare a magazinelor în perioada de criză, cu luarea 

în calcul a suprafeţelor magazinelor, numărul de clienți per 1m2 comercial, etc. 

5. Elaborarea normelor transparente referitor la activitatea unităților de comerț din cadrul 

stațiilor de alimentare cu combustibil. La moment, normele sunt interpretabile. 

6. Asigurarea unităţilor comerciale mari cu personal medical calificat în vederea acţionării 

rapide în cazuri suspecte. 

 

 

Sănătate și Farmaceutică: 

1. Asigurarea continuității furnizării consumabilelor, echipamentelor și medicamentelor 

necesare funcționalității instituțiilor medico-sanitare publice și private și păstrarea 

activității transporturilor terestre și aeriene comerciale. 

2. Asigurarea funcționalității transportului de pasageri local și interurban pentru accesul 

personalului medical la locul de muncă și a pacienților la instituțiile medico-sanitare. 

3. Asigurarea accesului instituțiilor medico-sanitare private la procurarea de  consumabile, 

echipamente și medicamente pe piața locală în vederea continuării prestării serviciilor 

cetățenilor. 

4.  Procedurile vamale: materii prime ţi auxiliare, care fac parte din ciclul de producţie  să fie 

făcute în regim prioritar. 

5. Suspendarea pe perioda Stării de Urgență a cotei de alcool, pentru a fi folosit în producţia 

de dezinfectant. 

6. Permiterea eliberării către pacient a alcoolului etilic 70% de către farmacii fără prescripţie 

medicală (reţeta). 



 

7. Pe perioada Stării de Urgenţă: aprobarea în mod prioritar a dosarelor medicamentelor 

depuse pentru reautorizare pentru producătorii autohtoni. 

8. Pe perioada Stării de Urgență: aprobarea în mod de urgență a autorizării producerii  

produselor din categoria „dezinfectant„. 

9. Reaprobarea preţurilor pentru dosarele în lucru depuse la Agenția Națională a 

Medicamentului, precum şi a noilor dosare ce vor fi depuse de către producătorii autohtoni 

în regim de urgență.  

10. Permiterea pe perioada Stării de Urgență: conform licitației aprobate, substituirea dozelor 

cu aceeași substanță activă de la ACELAŞI PRODUCĂTOR, în aşa fel încît doza zilnică 

prescrisă de către medic pacientului să rămînă administrată identic. 

11. Alocarea unei cote separate pentru producătorul autohton în vederea participării la 

licitațiile naționale. 

În speranța că veți da curs măsurilor propune. Vă mulțumim anticipat! 

 

Cu profund respect, 

 

Director executiv FIA 

Ana Groza 

 

 
 

  


